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УВОД
Чланом 36. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 −
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12–УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) утврђена је обавеза Владе
да поднесе Народној скупштини извештај о раду за протеклу годину.
Извештај о раду Владе за 2016. годину заснован је на извештајима органа државне
управе, сагласно члану 78. став 3. Пословника Владе („Службени гласник РС”, бр. 61/06 −
пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и 76/14). Извештаји органа
државне управе су припремљени у складу са Инструкцијама за сачињавање Извештаја о раду
Владе за 2016. годину, које је донео Генерални секретар Владе 08 Број: 021-1566/2017 од 22.
фебруара 2017. године, којима је утврђена методологија, поступак и структура извештаја.
Извештај је исказан по министарствима, посебним организацијама и службама Владе
и садржи:
1) податке о органу државне управе;
2) наративни део;
3) табеле са актима које је Влада предложила Народној скупштини;
4) табеле са актима које је донела Влада;
5) табеле са прописима које је донео орган државне управе;
6) програме/пројекте, са постигнутим резултатима.
Посебно су наведени закони о потврђивању међународних уговора, према делокругу
органа државне управе.
Извештај о раду Владе за 2016. годину припремио је Генерални секретаријат Владе у
сарадњи са Министарством финансија и Републичким секретаријатом за законодавство.

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Назив органа
државне управе

MИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

2.Министар

др Душан Вујовић

3. Делокруг

На основу члана 3. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/14,
14/15, 54/15 и 96/15), Министарство финансија обавља послове државне управе који
се односе на: републички буџет; утврђивање консолидованог биланса јавних прихода
и јавних расхода; систем и политику пореза, такси, накнада и других јавних прихода;
основе система доприноса за социјално осигурање и обезбеђивање финансирања
обавезног социјалног осигурања; уређење изворних прихода аутономне покрајине и
јединица локалне самоуправе; политику јавних расхода; управљање расположивим
средствима јавних финансија Републике Србије; координацију система управљања и
спровођења програма финансираних из средстава Европске уније; јавни дуг и
финансијску имовину Републике Србије; макроекономску и фискалну анализу,
квантификацију мера економске политике; финансијске ефекте система утврђивања и
обрачуна плата и зарада које се финансирају из буџета Републике Србије, аутономне
покрајине и јединица локалне самоуправе и фондова организација обавезног
социјалног осигурања; надзор над радом Централног регистра обавезног социјалног
осигурања; јавне набавке; спречавање прања новца; игре на срећу; фискалне
монополе; девизни систем и кредитне односе са иностранством; надзор над применом
прописа који се односе на промет роба и услуга са иностранством и обављање
делатности у иностранству са становишта девизног пословања и кредитних односа са
иностранством и друге послове девизне инспекције, у складу са законом; систем
финансијских односа са иностранством и међународним финансијским
организацијама; припрему, закључивање и примену међународних уговора о
избегавању двоструког опорезивања; царински систем, царинску тарифу, мере
ванцаринске заштите и слободне зоне; кредитно-монетарни систем; банкарски
систем; осигурање имовине и лица; учествовање у управљању банкама, друштвима за
осигурање и другим финансијским институцијама чији је акционар Република
Србија, као и организовање и спровођење поступка продаје акција у истим; систем
плаћања и платни промет; хартије од вредности и тржиште капитала; систем
рачуноводства и ревизије рачуноводствених исказа; књиговодство; приватизацију и
санацију банака и других финансијских организација; пријављивање у стечајним
поступцима потраживања Републике Србије; уређивање права јавне својине;
својинско-правне и друге стварно-правне односе, изузев припреме закона којим се
уређује право својине и друга стварна права; експропријацију; заштиту имовине
Републике Србије у иностранству; примену Споразума о питањима сукцесије;
остваривање алиментационих потраживања из иностранства; пружање правне помоћи
поводом стране национализоване имовине обештећене међународним уговорима;
буџетску контролу свих средстава буџета Републике Србије, територијалне
аутономије и локалне самоуправе и организација обавезног социјалног осигурања и
јавних предузећа; хармонизацију и координацију финансијског управљања и
контроле и интерне ревизије у јавном сектору; управни надзор у имовинско-правним
пословима; другостепени управни поступак у областима из делокруга министарства,
у складу са законом; обезбеђивање средстава солидарности, као и друге послове
одређене законом.
Пореска управа, као орган управе у саставу Министарства финансија, обавља стручне
послове и послове државне управе који се односе на: регистрацију и вођење
јединственог регистра пореских обвезника; утврђивање пореза; пореску контролу;
редовну и принудну наплату пореза и споредних пореских давања; откривање
пореских кривичних дела и њихових извршилаца; примену међународних уговора о
избегавању двоструког опорезивања; јединствени порески информациони систем;
пореско рачуноводство, као и друге послове одређене законом.
Управа царина, као орган управе у саставу Министарства финансија, обавља послове
државне управе и стручне послове који се односе на: царињење робе, царински
надзор и друге послове контроле путника и промета робе и услуга са иностранством,
као и друге послове одређене законом.

4. Органи управе у Пореска управа; Управа за спречавање прања новца; Управа за трезор; Управа
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саставу/имаоци јавних царина; Управа за дуван; Управа за јавни дуг; Управа за слободне зоне;
Агенција за осигурање депозита; Агенција за реституцију; Национална корпорација
овлашћења
за осигурање стамбених депозита; Централни регистар, депо и клиринг хартија о
вредности
За привреду Републике Србије 2016. година је најуспешнија од светске економске кризе. Процењује се
да ће привреда остварити раст од близу 3% и престићи ниво развијености из 2008. године.
Укупна економска активност налази се у фази експанзије и тренутно је виша за 2,8% од преткризног
нивоа, са значајно повољнијом структуром, будући да je смањено учешће финалне потрошње, док је извоз роба
и услуга дуплиран.
Раст привредне активности је макроекономски одржив. Покретачи привредног раста на страни тражње
су инвестиције и извоз, а на страни понуде услуге и индустријска производња. Забележена је ниска и стабилна
инфлација трећу годину заредом, уз очување релативне стабилности курса. Смањен је дефицит текућег рачуна
уз потпуну покривеност СДИ. Кретања свих индикатора на тржишту рада су повољна (стопа незапослености у
Q4 13%).
Укупно структурно прилагођавање, односно трајно смањење дефицита, које смо постигли, од почетка
спровођења програма фискалне консолидације износи 4,4% БДП. Овај резултат је импресиван, имајући у виду
да је остварен годину дана раније од рока који смо себи поставили када смо кретали у програм фискалне
консолидације.
Фискални дефицит опште државе у 2016. години, је више него дупло нижи у односу на план (3,9%
БДП), и поред преузимање дуга Петрохемије. (остварени дефицит у 2016. износи 1,4% БДП).
Бољи фискални резултат у 2016. години у потпуности се дугује бољој наплати прихода. Укупни
приходи сектора државе у 2016. години су већи за преко 130 млрд динара од првобитног званичног плана.
Боље остварење пореских прихода (за око 70 млрд динара) од планираних је трајног карактера.
Побољшање у наплати пореских прихода подједнако се дугује повољнијим макроекономским кретањима са
једне стране, и неоспорном расту ефикасности њихове наплате, односно напретку у борби против сиве
економије, с друге стране.
Остварење бољег резултата од првобитно планираног омогућило је да се део створеног фискалног
простора усмери на повећање животног стандарда грађана (једнократно исплаћен износ од 5.000 динара свим
пензионерима) као и за трајно повећање плата појединим деловима јавног сектора као и повећање пензија у
2017. години.
Мере фискалне консолидације започете 2015. године спустиле су примарни дефицит на 0,5% БДП и
успориле раст јавног дуга. У 2016. је остварен примарни суфицит (1,8% БДП), а путања јавног дуга коначно
преокренута.
Дуг централног нивоа власти на крају 2016. године износи 72,9% БДП, док је на крају 2015. био 74,7%
БДП.
Заустављање раста јавног дуга и његово смањење јесте био главни циљ програма фискалне
консолидације, подржаног од стране ММФ. Захваљујући изузетно добрим фискалним резултатима Србија је
овај циљ остварила годину дана раније (на крају 2016. године) него што је било првобитно планирано са ММФ.
Успостављена је стабилности јавних финансија и целокупног привредног амбијента што је потврђено
кроз: шест успешних ревизија Аранжмана из предострожности са ММФ; побољшан кредитни рејтинг земље;
позитивне оцене спроведених реформи од стране свих релевантних међународних финансијских организација.
У складу са буџетским календаром предузете су активности на припреми Закона о буџету Републике
Србије за 2017. годину. На пољу реформе јавних финансија повећана је транспарентност буџета кроз увођење
законске обавезе објављивања програмских информација и извештавања о оствареном учинку, као и
флексибилност буџета кроз увођење одговорности за остварене циљеве и учинке.
Настављено је са унапређењем програмског буџета као алата за управљање ограниченим ресурсима и
резултатима и у том циљу припремљена је методологија за праћење и извештавање о учинку (у 2017. години ће
уследити прво извештавање).
Повећан је обухват буџета Републике и буџетске документације, кроз укључивање пројектних зајмова у
буџет, слање финансијских планова ЈП Путева и Коридора са нацртом закона о буџету Влади на усвајање као и
достављање програмских информација.
У септембру 2016. године, разматрана је могућност за увећање минималне цене рада за 2017. годину,
чију висину, у складу са одредбама Закона о раду, утврђује Социјално економски савет Републике Србије. На
бази анализираних параметара који су утврђени одредбама Закона о раду, а од којих зависи висина минималне
цене рада и њихових финансијских ефеката на висину пројектованих расхода у буџету Републике Србије у
2017. години, закључено је да у 2017. години има могућности за увећање минималне цене рада на 130 динара по
часу.
У циљу унапређења планирања и ефикасније и економичније реализације капиталних пројеката,
припремљене су смернице за исказивање издатака за капиталне пројекте за 2017-2019. годину. Имајући у виду
да капитални пројекти подразумевају ангажовање значајних средстава и да се најчешће финансирају из више
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извора, укључујући средства из пројектних зајмова, припремљено је упутство за планирање буџета пројеката
(су)финансираних из пројектних и програмских зајмова као и средства бесповратне помоћи.
На основу извршене анализе тренутног стања планирања и реализације капиталних пројеката и јавних
инвестиција из свих извора финансирања, у току 2016. године припремљен је Предлог уредбе о садржини,
начину припреме, оцене, као и праћењу спровођења и извештавање о реализацији капиталних пројеката који се
финансирају из јавних прихода и примања, како би се обезбедило вредновање свих трошкова и користи (costbenefit) пројекта и осигурала делотворна и ефикасна употреба и управљање јавним средствима, а све у складу са
чланом 54а. Закона о буџетском систему и вршено је усаглашавање текста са надлежним институцијама.
У складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе, којим је прописано да се највиши
износи локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних
возила и машина усклађују годишње, са годишњим индексом потрошачких цена који објављује републички
орган надлежан за послове статистике, Влада је крајем 2016. године утврдила Усклађене највише износе
локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и
машина. У складу са одредбама овог закона, на основу утврђене висине ненаменског трансфера по појединим
јединицама локалне самоуправе, припремана су решења о преносу трансферних средстава јединицама локалне
самоуправе на месечном нивоу. Исто тако, у случају непоступања јединица локалне самоуправе у складу са
одредбама посебних закона, вршена је и привремена обустава ових средстава из буџета Републике Србије.
Након анализе примене програмског буџета унапређено је Упутство за припрему програмског буџета у
погледу обавезе праћења и извештавања о циљевима и индикаторима, дефинисања врста програмских
активности и одређивања код којих врста програмских активности није потребно дефинисати циљеве и
индикаторе, односно припремена је униформна програмска структура која се примењује у изради одлуке о
буџету јединица локалне самоуправе за 2017. годину, као и листа униформних циљева програма и програмских
активности и индикатора.
У складу са Планом рада Владе за 2016. годину, припремљен је Нацрт закона о изменама Закона о
финансирању локалне самоуправе, где је основни разлог за његову измену усклађивање прерасподеле прихода
остварених по основу пореза на зараде између јединица локалних самоуправа и Републике Србије.
У складу са Планом рада Владе за 2016. годину извршена је измена и допуна Закона о буџетском
систему кроз уређивање процеса праћења и извештавања о оствареним учинцима програма што представља
надоградњу система за планирање и израду програмског буџета. Информације о оствареним учинцима
програма користе за унапређење ефективности и ефикасности јавне потрошње, као и за праћење квалитета
јавних услуга. С обзиром на то да су у 2016. години мере фискалне консолидације, које је предузела Влада у
претходном периоду са циљем очувања стабилности јавних финансија, дале бољи резултат од очекиваног,
оцењено је оправданим и економски одрживим да се у 2016. години повећају пензије и плате запосленима у
делу јавног сектора. С друге стране, овим законом продужено је важење привременог режима забране
запошљавања код корисника јавних средстава до краја 2017. године.
Полазећи од циљева и мера економске политике Републике, током 2016. године настављено је са радом
на унапређењу постојећих решења у смислу измена и допуна закона и подзаконских аката који су имали за циљ
даље усаглашавање пореских прописа Републике Србије са прописима Европске уније, као и стварање услова за
правичније и равномерније опорезивање грађана и привреде што треба да доведе до побољшања стандарда
грађана, смањења трошкова пословања, подстицања запошљавања и инвестиција у привреди и предузетништву,
као и стварање услова за даље сузбијање обима сиве економије.
У области акциза, као најзначајнија законска решења, почев од 1 јануара 2017. године, утврђен је
акцизни календар на цигарете за период 2017 - 2020. године, како би се у прихватљивом временском року
достигао минимални ниво опорезивања акцизом, као и у ЕУ, од 90€ на 1000 комада цигарета у категорији
просечне пондерисане малопродајне цене. Такође, прописана је одложена примена одредаба, почев од 1.
јануара 2018. године, којима се уређује опорезивање акцизом кафе, и то у смислу да се врши проширење
обухвата обвезника акцизе на кафу, на начин да се опорезивање акцизом кафе врши, осим при увозу
(досадашње законско решење) и онда када се у Републици Србији врши прерада, пржење, паковање, као и друге
са њима повезане радње које се врше у сврху производње кафе.
У области опорезивања потрошње порезом на додату вредност, најважнија донета решења су:
другачије уређивање места промета услуга у складу са стандардима ЕУ, укидање права на рефундацију ПДВ за
куповину хране и опреме за бебе (са одложеном применом, тј. од дана почетка примене закона о финансијској
подршци породици са децом којим се уређује једнократна исплата новчаних средстава на име куповине опреме
за бебе), одлагање обавезе за подношење прегледа обрачуна ПДВ (од 1.1. 2018. године), смањење пореске стопе
за промет и увоз брикета, пелета и других сличних добара од дрвне биомасе, прецизирање обавезе
евидентирања у систем ПДВ пореских обвезника - страних лица.
У области закона којим се уређује област пореског поступка и пореске администрације изменама и
допунама тог закона омогућено је пореским обвезницима да уз испуњење прописаних услова, обезбеде
одлагање плаћања дугованог пореза под повољнијим условима од важећих и тако се омогући да се привредна
друштва и предузетници финансијски растерете, чиме су се уједно створили услови за оживљавање и развој
привреде и предузетништва, као и очувања запослености у њима. Такође, ради функционалног јединства у
спровођењу пореских прописа, прописује се да, почев од 1. јула 2017. године, другостепени порески поступак
води другостепени орган - Министарство финансија, чиме се обезбеђује да у другом степену одлуку доноси
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независни орган у односу на првостепени орган (да по изјављеној жалби не може одлучивати орган који је
донео првостепени акт). Са друге стране, успостављањем јасних правила и прецизирањем појмова и поступака
осигурава се једнообразност у поступању Пореске управе, чиме се унапређују услови пословања обвезницима,
обезбеђујући извесност последица одређене пореско-правне ситуације, као и усаглашавањем са одредбама
других закона отклања неизвесност која се јавља као последица сукоба надлежности или неусаглашености у
укупном правном оквиру за пословање.
Парафирани су Нацрт уговора о избегавању двоструког опорезивања са Султанатом Оман и Нацрт
уговора о избегавању двоструког опорезивања са Израелом, док је потписан уговор о избегавању двоструког
опорезивања са Републиком Корејом.
Усвојене су измене и допуне Закона о тржишту капитала којима се врши усклађивање тог системског
закона са релевантном ЕУ регулативом у циљу транспоновања прописа који се тичу спречавања злоупотреба и
манипулативних радњи на тржишту капитала, а што, између осталог, подразумева даље унапређење
транспарентности и ефикасности домаћег тржишта капитала. Поред тога, врши се и прецизирање и
усклађивање одређених појмова са осталим позитивним прописима. У исто време, усвојене су измене и допуне
Закона о преузимању акционарских друштава којима се врше кореспондирајуће измене и допуне тог прописа са
изменама и допунама Закона о тржишту капитала, као системског, „кровног“ закона за предметни тржишни
сегмент, као и одређено усклађивање терминологије са одредбама Закона о привредним друштвима.
Резултат рада на имплементацији Стратегије Владе за решавање проблематичних кредита из августа
2015. године, као и рада на реализацији пилот пројекта за продају потраживања одабране групе дужника, је пад
нивоа проблематичних кредита на 17,1% у 2016. години, као и брже и ефикасније решавање питања
проблематичних кредита и развој тржишта истих. Jeднa oд aктивнoсти у вези са решавањем проблематичних
кредита је и припрема и усвајање Зaкoнa o прoцeнитeљимa врeднoсти нeпoкрeтнoсти. У току 2016. године,
започета је реализација Закључка Владе усмереног ка реорганизацији и модернизацији Банке Поштанска
штедионица а.д. Београд, а настављене су и активности на припреми поступка приватизације Комерцијалне
банке а.д. Београд. Спроведен је поступак израде независне диjaгнoстичке студиjе o пoслoвaњу Кoмпaниje
Дунaв oсигурaњe а.д.о. Београд у склопу припрема за отпочињање процеса приватизације. У циљу израде
дијагностичке студије на основу које ће се формулисати предлог за унапређење управљања и оперативних
процедура Фонда за развој Републике Србије и Агенције за осигурање и финансирање извоза а.д. Ужице,
спроведен је поступак јавне набавке услуга саветовања у пословању и управљању и изабран је најбољи
понуђач.
Током 2016. године у континуитету је рађено на унапређењу функционисања система за
децентрализовано/индиректно управљање средствима претприступне помоћи Европске уније (у наставку
систем) који обухвата сва тела, односно органе Републике Србије који су укључени у реализацију ИПА и ИПА
II програма чија је укупна вредност преко 345 милиона евра, а у циљу осигурања правилног и сврсисходног
коришћења расположивих средстава из ИПА. Ово се, између осталог, односи на поступање у складу са
препорукама ревизора (ревизора Европске комисије, Канцеларије за ревизију система управљања средствима
Европске уније и интерних ревизора), унапређење оперативних процедура за обављање послова у оквиру
система, предузимање мера за јачање капацитета у оквиру тела која чине систем, предузимање мера за
спречавање заостатака у спровођењу пројеката у оквиру система итд.
Обезбеђено је несметано финансирање уговорених пројеката из ИПА 2013 током 2016. године. Укупна
вредност средстава која су у 2016. години била намењена за ову сврху је преко 35 милиона евра (преко 31
милион евра на име контрибуције Европске уније и приближно 4 милиона евра националног кофинансирања),
од чега је током 2016. године и исплаћено преко 14 милиона евра (приближно 12.5 милиона евра на име ЕУ
контрибуције и преко 1.6 милиона евра националног кофинансирања). Средства за финансирање
премошћавањем и средства националног кофинансирања су обезбеђена буџетом за 2016. годину. У децембру
2016. године Европској комисији је поднет други Захтев за пренос средстава на име рефундације по основу
учешћа у ЕУ програмима у вредности од приближно 4.6 милиона евра. Захтев је одобрен у децембру 2016.
године и укупан тражени износ је пренет на одговарајуће рачуне којима управља Министарство финансија.
На основу поднетог Захтева за поверавање индиректног управљања ИПАРД програмом, Генерални
директорат за пољопривреду и рурални развој Европске комисије (у даљем тексту ДГ Агри) је спровео ревизију
у телима надлежним за спровођење ИПАРД програма крајем маја 2016. године. Финални ревизорски извештај
ДГ Агри-ја достављен је августа 2016. године. Извештај садржи велики број налаза са препорукама за њихово
отклањање. Већина налаза се односи на ИПАРД Оперативну структуру (преко 60) и углавном се односе на
препоруке за јачање кадровских капацитета, унапређење и финализацију процедура, доношење правног основа,
решавање статуса са техничким телима. Блокирајући ревизорски налази су следећи: недостатак правног основа
усклађеног са захтевима из Секторског споразума, нови закон о пољопривреди је потребно усвојити; недостатак
капацитета у Управи за аграрна плаћања; непостојање базе референтних цена и одговарајуће организационе
јединице; непостојање запослених у Управи за аграрна плаћања са одговарајућим знањем за спровођење мере
техничке помоћи у складу са ПРАГ правилима. Један од генералних налаза се односио и на потребу понављања
целокупног процеса екстерне ревизије и достављања новог ревизорског мишљења, а након што су сви налази
претходне екстерне ревизије и ДГ Агри-ја отклоњени и потврђени као такви од стране Сектора за управљање
средствима Европске уније у оквиру Министарства финансија. О напретку у спровођењу корективних мера на
отклањању ревизорских налаза је потребно редовно извештавати ДГ Агри. У циљу унапређења координације,
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праћења, усмеравања и извештавања у наставку процеса поверавања индиректног управљања ИПАРД
програмом, формирана је Радна групе за реализацију активности у вези са поверавањем индиректног
управљања ИПАРД програмом одлуком Владе.
Одлуком Европске комисије из марта 2014. године, пренета су овлашћења за управљање програмима
претприступне помоћи ЕУ на одговарајућа тела у Републици Србији, што укључује управљање Националним
програмом ИПА 2013 (компонента „Помоћ у транзицији и изградња институција“) са укупним буџетом од
159.294.757 евра (15% чини национално учешће - 20.276.466 евра). Рок за уговарање поменутих средстава је 6.
јун 2017. године, у складу са одредбама потписаног Финансијског споразума између Европске комисије и
Републике Србије (6. јун 2014. године). Од ступања на снагу Финансијског споразума за ИПА 2013, закључено
је укупно 35 уговора из Националног програма ИПА 2013 који се спроводи кроз децентрализовано управљање
ЕУ средствима, у вредности од 48,958,188.66 евра, што представља укупну стопу уговарања од 30,73%.
Само у 2016. години, потписано је 25 уговора у вредности од 35,739,272.66 евра, што представља
стопу уговарања од 50,7% од вредности која је била планирана да буде уговорена у претходној години.
Објављена су 24 поступка јавних набавки (70,6% од планираног броја за 2016. годину), док је стопа одбијеница
документације током претходне контроле од стране Делегације Европске уније била 28,91% (од достављених
166 докумената, одбијено је, тј. враћено на дораду њих 48), што је за 1,25% мање него у претходном периоду.
Разлози за овакву стопу одбијеница су поред веће комплексности документације која је подношена на екс-анте
контролу и недовољан квалитет те документације. На нивоу програма ИПА 2013, у 2016. години, исплаћено је
7,690,132.27 евра (4,83%), док је у целокупном периоду од 2014. године, исплаћено укупно 14,111,642.43 евра
(8,86%).
У оквиру Националног програма ИПА 2013, идентификовано је 28 високо ризичних тендерских
процедура (од укупно 76) укупне вредности од преко 70 милиона евра, чија се ризичност огледа у
немогућности да јавне набавке буду спроведене у складу са ЕУ правилима и процедурама до одређеног рока.
Упркос додатном ангажовању свих тела и лица у систему управљања ИПА фондовима, остаје висок ризик од
неуговарања дела ИПА програма за 2013. годину по моделу децентрализованог управљања услед лошег
квалитета документације која је резултат недовољних капацитета институција, што је знатно утицало на
процес набавки и динамику уговарања.
Национални акциони програм ИПА 2014, са укупним буџетом од 65,394,160 евра (национално учешће 6.368.000 евра), такође се спроводи у децентрализованом управљању кроз 34 процедуре. Започет је поступак
спровођења јавних набавки и уговарања. Рок за уговарање ИПА 2014 је 23. децембар 2018. године.
У оквиру два програма прекограничне сарадње, са Босном и Херцеговином и Црном Гором, (укупан
буџет у вредности од 20.160.000 евра, за период 2014-2021) припремљена је документација за расписивање
позива за достављање предлога пројеката у вредности од 7.440.000 евра.
Борба против корупције и јачање контроле законитог и наменског коришћења јавних средстава
унапређена је са изменама и допунама Закона о буџетском систему од децембра 2016. године. Додатни доринос
се очекује кроз доношење Новог закона о јавним набавкама чије доношење је предвиђено до краја 2017. године,
а чији предлагач ће бити Министарство финансија. Изузетно значајно место заузима и израда Стратегије за
сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније за период 2017.2020. године заједно са припадајућим Акционим планом за њено спровођење која дефинише улогу, функцију и
рад Групе за сузбијање неправилности и превара у поступању са средствима Европске уније (тзв. АФКОС
Србија).
Пореска управа је у извештајном периоду наплатила укупно 1.102.831 милиона динара јавних прихода
из своје надлежности. У ову наплату, поред прихода буџета Републике Србије, укључени су и доприноси за
обавезно социјално осигурање, као и део прихода који припада покрајини, градовима и општинама. У истом
периоду 2015. години остварена је наплата од 1.015.273 милиона динара, дакле у 2016. години наплаћено је
87.558 милиона динара више, тако да индекс наплате 2016/2015 износи 108,6.
У поступку теренске контроле утврђени су новооткривени јавни приходи у укупном 19.753.235.628
динара, од чега порез на додату вредност учествује са 51,11% у укупном износу новооткривених прихода.
У циљу сузбијања сиве економије, активности Пореске управе усмерене су на рано откривање
предузећа која другим привредним субјектима помажу у избегавању плаћања јавних прихода, а која су међу
главним генераторима сиве економије, тзв. „перачка“ и „фантом“ предузећа, а у извештајном периоду
идентификовано је 151 тзв. „фантом“ и „перачко“ предузеће. Поднета је 1.813 кривична пријава за учињена
пореска кривична дела.
Пореска управа је у протеклом периоду наставила интензиван развој интегрисаног информационог
система Пореске управе. Акценат развоја система је на увођењу електронских сервиса за пореске обвезнике као
и електронско повезивање са другим органима државне управе у циљу стварања предуслова за имплементацију
стратегије „е-управе.“
Пореска управа је наставила да своју сервисну функцију остварује кроз више канала комуникације, а
сваки од њих је посебно прилагођен потребама пореских обвезника. У том смислу највише коришћени канали
комуникације су Контакт центар, званична интернет страница Пореске управе (у оквиру кога је електронски
сервис Е-порези), друштвене мреже, посебно отворене телефонске линије са циљем евидентирања појава у
сивој економији, комуникација са медијима, као и посебни туторијали намењени телевизијским медијима све са
циљем подизања пореске свести грађана.
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Едукативна кампања под називом „Порез плати да ти се добрим врати“, званично је покренута 1.
новембра 2016. године. Ову кампању Пореска управа реализује у сарадњи са Немачком организацијом за
међународну сарадњу ГИЗ.
Део кампање биће посвећен и најмлађој генерацији, кроз организовање пореских часова, имајући у
виду да је основни циљ Пореске управе јачање фискалне дисциплине и пореског морала, али и едукација
најмлађих генерација у циљу развијања фискалне свести о значају пореза, јачању пореске културе и стварању
окружења које подстиче поштовање пореских прописа.
Пореска управа наставља редовне активности везане припрему предлога, реализацију, праћење статуса
пројеката и активности дефинисаних акционим планом Програма трансформације Пореске управе за период
2015 – 2020. године.
У циљу унапређења анализе ризика и дефинисања критеријума за контролу пореских обвезника,
формирана је Јединица за управљање ризицима за поштовање пореских прописа која је у извешајном периоду
интензивно радила на анализи постојећих и дефинисању нових критеријума за одабир пореских обвезника за
контролу и припреми Стратегије поштовања прописа за 2017. годину.
Пореској управи је веома важна добра двосмерна комуникација са пореским обвезницима, те су у
септембру месецу, као потврду оваквог опредељења, Пореска управа и Привредна комора Србије (ПКС),
потписали Споразум о сарадњи две институције са циљем унапређења дијалога Пореске управе и чланица ПКС,
који ће имати позитиван утицај на целокупни привредни амбијент у Републици.
Поред наведеног споразума, Пореска управа је у извештајном периоду закључила и Споразум о
пословној сарадњи између Првог основног јавног тужилаштва у Београду и Пореске управе од 02.03.2016.
године и Споразумом о сарадњи Пореске управе и Криминалистичко-полицијске академије од 19.04.2016.
године.
Пореска управа је у 2016. години, у оквиру Програма Европске уније „Фискалис 2020“, чије програмске
активности служе за преузимање најбоље праксе из рада пореских администрација, учествовала у 14
програмских активности са 19 учесника, на 3 ИТ обукe са 3 учесника, као и у 7 одлазећих радних посета са
укупно 29 учесника.
У складу са ЗПППА од 1. марта 2016. године почела је пуна примена подношења електронским путем
пореских пријава и то: пореске пријаве о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима
на зараду, односно другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника - ПП ОПО, пријаве о
обрачунатим доприносима за обавезно социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва
ПП ОД-О, пријаве за неживотно осигурање - ПП ППНО, пријава за порез на добит по одбитку ПДПО/С и порез
на добит који се плаћа по решењу - КДЗН. Извршене су све потребне активности у вези са подношењем
пореске пријаве за утврђивање пореза на приход од самосталне делтности и доприноса за обавезно социјално
осигурање, Образац ППДГ -1С чија примена је почела 1. јануара 2017. године.
Управа царина је у 2016. години наплатила укупно 443.763.735.867,70 динара. Имајући у виду
пројекцију наплате дажбина, која је предвиђена Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину, Управа
царина је у 2016. години на име царинских дажбина наплатила 36.508.804.800,90 динара, што је 4,91% више од
планиране вредности, док је на име пореза на додату вредност из увоза наплаћено 337.371.772.424,74 динара,
што је 1,22% више од планиране вредности.
Укупно наплаћени приходи у 2016. години, у односу на 2015. годину већи су за 6,76% или
28.091.242.218,34 динара, односно за 227.510.479,83 евра.
Одржане су 83 јавне продаје царинске робе и возила у складу са чланом 288. Царинског закона, и у
корист буџета Републике Србије уплаћено је 125.274.331,08 динара.
Управа царина је извештајном периоду открила 7785 царинских прекршаја у вредности од
20.797.406,00 динара и девизних прекршаја у вредности од 3.732.734,00 евра. Такође, откривен је покушај
кријумчарења 15.288.450 комада цигарета и око 951,53 кг резаног дувана, као и наркотика у количини од око
464,39 кг. Сарадњом Управе царина и Управе криминалистичке полиције на територији ПУ Суботица, 1. јула
2016. године, заплењено је 3.299.000 комада цигарета. Заплена је реализована од стране службеника МУП-а, на
основу информације добијене од стране Управе царина. Управа царина је спречила покушај илегалног преласка
340 миграната. У области заштите права интелектуалне својине на граници, спроведено је 28 уништења, при
чему је уништено 519.691 комад разне врсте робе.
Јавни дуг централног нивоа власти Републике је на крају 2016. године износио 3.064,8 милијарди
динара (24,8 милијарди евра), док је јавни дуг опште државе на крају 2016. године износио 3.110,9 милијарди
динара (25,2 милијарди евра) и после вишегодишњег раста, дошло је до стагнације јавног дуга у апсолутном
исказу. Рацио јавни дуг/БДП централног нивоа власти је на крају 2016. године износио 72,9%, док је на крају
2015. године износио 74,7% и први пут је од 2008. године дошло до његовог смањења у релативном исказу, док
је рацио јавни дуг/БДП општег нивоа државе на крају 2016. године износио 74,0%, а на крају 2015. године
76,0% .
У посматраном периоду Република Србија се за рефинансирање доспелог дуга, као и финансирање
буџетског дефицита задуживала по историјски најнижим трошковима задуживања емитовањем државних
хартија од вредности на домаћем финансијском тржишту, чиме је истовремено утицала на његов развој. Током
2015. године просечна пондерисана стопа на динарске државне хартије од вредности смањена је по појединим
рочностима од 154 до 443 базичних поена у односу на 2014. годину, а код евро деноминованих државних
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хартија од вредности смањење по појединим рочностима се кретало од 38 до 109 базичних поена. У 2016.
години настављен је тренд смањења трошкова финансирања по основу државних хартија од вредности, при
чему је просечна пондерисана стопа на динарске државне хартије од вредности смањена по појединим
рочностима од 156 до 297 базичних поена у 2016. години у односу на 2015. годину, а код евро деноминованих
државних хартија од вредности смањење по појединим рочностима се кретало од 29 до 103 базичних поена.
Развојем домаћег тржишта државних хартија од вредности путем емисија дугорочних државних хартија од
вредности просечна рочност динарских државних хартија од вредности је на крају 2014. године износила 1,8
година, док је додатним мерама током 2015. године рочност динарских државних хартија од вредности дотигла
2,1 годину. У 2016. години по први пут су емитоване трогодишње и седмогодишње бенчмарк обвезнице, што је
допринело даљем повећању просечне рочност динарских државних хартија од вредности и на крају 2016.
године износила је 2,2 година.
Захваљујући успешно спроведеним мерама фискалне консолидације, као и структурним реформама
које спроводи Влада Републике Србије, а које су подржане „stand by“ аранжманом са Међународним
монетарним фондом, агенције за оцену кредитног рејтинга Standard and Poor’s, Moody’s и Fitch Ratings
побољшале су кредитне изгледе Републици Србији за повећање кредитног рејтинга. У марту 2016. године
агенција за оцену кредитног рејтинга Moody’s променила је кредитни изглед Републике Србије са стабилног на
позитивни, док је кредитни рејтинг задржан на нивоу B1. Као основни разлоге за потврђивање кредитног
изгледа Републике Србије Moody’s наводи успешно спровођење мера фискалне консолидације и реформи
јавног сектора.
У децембру 2016. године агенција за оцену кредитног рејтинга Standard and Poor’s променила је
кредитни изглед Републике Србије са стабилног на позитивни, док је кредитни рејтинг задржан на нивоу BB-.
Основни разлог побољшања кредитног изгледа огледа се у опоравку економије, фискалној консолидацији као и
стварање економских услова за раст привреде заснован на инвестицијама. Као услове за евентуално
побољшање кредитног рејтинга у наредном периоду, агенција за кредитни рејтинг Standard and Poor’s наводи
наставак мера фискалне консолидације и снажнији економски раст. У децембру 2016. године агенција за оцену
кредитног рејтинга Fitch Ratings потврдила је стабилни кредитни изглед Републике, док је кредитни рејтинг
задржан на нивоу BВ- . Као основни разлоге за потврђивање кредитног изгледа Fitch Ratings наводи успешно
спровођење мера фискалне консолидације и реформи јавног сектора.
Обављајући нормативне, студијско-аналитичке и стручно-оперативне послове који се односе на
политику задуживања код међународних финансијских институција, страних влада и других зајмодаваца у вези
са зајмовима за пројекте и програме јавног сектора, Управа за јавни дуг је активно учествовала у спровођењу
активности везаних за унапређење сарадње и обезбеђење кредитно-финансијске подршке за реализацију
стратешких пројеката у Републици Србији. Интензивна сарадња са мултилатералним кредиторима( (Групација
Светске банке, Европска банка за обнову и развој, Европска инвестициона банка, Банка за развој Савета
Европе) и билатералним кредиторима (Влада Руске Федерације, Немачка развојна банка (KfW), кинеска ExportImport банка, Влада Азербејџана, Фонд за развој Абу Дабија) резултирала је отклањањем застоја и
превазилажењем проблема у реализацији активних програмских и пројектних зајмова и закључивањем нових
кредитних аранжмана (директно задужење Републике Србије, или уз државну гаранцију), из чијих се средстава
финасирају приоритетни инфраструктурни пројекти, као и други значајни пројекти и програми из области
пољопривреде, енергетике, здравства, правосуђа, подршке развоју малих и средњих предузећа, подршке
финансијском сектору и буџетске подршке. Ове активности су, између осталог, укључивале: припрему
предлога аката које је донела Влада у вези са преговорима са страним кредиторима, закључивањем и
спровођењем споразума о задуживању и уговора о гаранцијама, њиховим каснијим изменама и допунама,
повлачењењем одобрених кредитних средстава и закључивањем уговора о преносу зајмова на кориснике, као и
аката које је Влада доставила Народној скупштини у вези са ратификацијом закључених споразума о
задуживању и уговора о гаранцијама. То је подразумевало континуирано праћење реализације активних
пројектних и програмских зајмова, координацију са другим надлежним ресорима и учешће у предлагању мера и
спровођењу активности у циљу операционализације финансираних пројеката и програма и превазилажења
идентификованих проблема. Такође, Европски суд за људска права у Стразбуру, објавио је 16. јула 2014. године
пресуду која је обавезала Републику Србију и Републику Словенију да исплате стару девизну штедњу и то под
истим условима као и за друге штедише које су имале такву штедњу у домаћим филијалама српских, односно
словеначких банака. Ради извршења наведене пресуде, Министарство финансија је упутило Влади Нацрт закона
о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код
банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших
република СФРЈ, који је Народна скупштина усвојила 28. децембра 2016. године, чиме је испуњена обавеза из
пресуде Европског суда за људска права у Стразбуру.
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АКТИ КОЈЕ ЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛОЖИЛА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

Ред.
бр.

1.

2.

Назив акта

I
Закон о изменама и
допунама Закона о
пореском поступку и
пореској администрацији

Закон о изменама Закона о
финансирању локалне
самоуправе

3.

Закон о проценитељима
вредности непокретности

4.

Закон о измени и допуни
Закона о јавној својини

Број и датум
„Службеног
гласника РС”

Референтни
документ/НПАА

Опис

Статус

II
Прописивање повољнијих услова
од важећих, под којима би сви
порески обвезници могли да
остваре право на одлагање плаћања
дугованог пореза најдуже до 60
месеци, као и прецизирање,
односно правнотехничко
усаглашавање појединих одредаба
ЗПППА, како би се на тај начин
допринело бржем спровођењу
пореског поступка и ефикаснијем
раду пореске администрације, као и
већој доследности у примени
закона
Извршено усклађивање
прерасподеле прихода остварених
по основу пореза на зараде између
јединица локалних самоуправа и
Републике Србије
С обзиром да у Републици Србији
није постојао ни један пропис који
регулише област процене
вредности непокретности, а ради
ефикасног упрaвљaња
нeпoкрeтнoстимa и рeшaвaња
брojних пoтрeбa друштва, донет је
закон који уређује наведену област,
којим је створена основа за
усвајање нaциoнaлних стaндaрда зa
прoцeну врeднoсти стaмбeних
нeкрeтнинa кojи би допринели
стручнoсти и aдeквaтној
oбучeнoсти прoцeнитeљa. Такође,
дефинисани су критеријуми зa
обављање прoфeсиjе, потребе за
континуираним усавршавањем и
унапређењем струке, надзора,
дисциплинских мера и друго
Изменом закона продужен је рок за
подношење захтева за упис својине
на непокретностима АП, ЈЛС, ЈП,
друштава капитала и њихових
зависних друштава

III
Народна
скупштина
усвојила

IV
15/16
25. фебруар

V
/

Народна
скупштина
усвојила

83/16
10. октобар

/

8

Народна
скупштина
усвојила

Народна
скупштина
усвојила

104/16
23. децембар
108/16
29. децембар

108/16
29. децембар

Стратегија за
решавање
проблематичних
кредита

/

5.

Закон о изменама и
допунама Закона о
тржишту капитала

6.

Закон о изменама и
допунама Закона о
преузимању акционарских
друштава

7.

Закон о изменама и
допунама Царинског
закона

8.

Закон о изменама и
допунама Закона о
буџетском систему

Усклађивање са релевантном ЕУ
регулативом у циљу
транспоновања прописа који се
тичу спречавања злоупотреба и
манипулативних радњи на
тржишту капитала, а што, између
осталог, подразумева даље
унапређење транспарентности и
ефикасности домаћег тржишта
капитала. Поред тога, врши се и
прецизирање и усклађивање
одређених појмова са осталим
позитивним прописима
Врше се кореспондирајуће измене
и допуне закона са изменама и
допунама Закона о тржишту
капитала, као системског закона,
као и терминилошко усклађивање
са одредбама Закона о привредним
друштвима
Усклађивање одредби које се
односе на продају царинске робе;
усклађивање са Законом о
улагањима; усклађивање са
Законом о заштити података о
личности
Ствaрају се услови за унапређење
програмске структуре буџета кроз
уређивање процеса праћења и
извештавања о оствареним
учинцима програма што
представља надоградњу система за
планирање и израду програмског
буџета; информације о оствареним
учинцима програма користе за
унапређење ефективности и
ефикасности јавне потрошње, као и
за праћење квалитета јавних
услуга; у 2016. години мере
фискалне консолидације, које је
предузела Влада у претходном
периоду са циљем очувања
стабилности јавних финансија, дале
бољи резултат од очекиваног,
оцењено је оправданим и
економски одрживим да се у 2017.
години повећају пензије и плате
запосленима у делу јавног сектора;
овим законом предлаже се
продужење важења привременог
режима забране запошљавања код
корисника јавних средстава без
сагласности тела Владе до краја
2017. године, с обзиром да је
оцењено оправданим очување овог
механизма, посебно у контексту
примене Закона о начину
одређивања максималног броја
запослених у јавном сектору; врши
се допуна члана 68б Закона о
буџетском систему, у смислу да
Министарство финансија обавља и
административне провере
9

Народна
скупштина
усвојила

108/16
29. децембар

/

Народна
скупштина
усвојила

108/16
29. децембар

/

Народна
скупштина
усвојила

108/16
29. децембар

НПАА
2015-58

Народна
скупштина
усвојила

99/16
12. децембар

/

9.

10.

Закон о буџету Републике
Србије за 2017. годину са
Одлуком о давању
сагласности на
Финансијски план
Републичког фонда за
пензијско и инвалидско
осигурање за 2017. годину,
Одлуком о давању
сагласности на
Финансијски план
Републичког фонда за
здравствено осигурање за
2017. годину, Одлуком о
давању сагласности на
Финансијски план
Националне службе за
запошљавање за 2017.
годину и Одлуком о
давању сагласности на
Финансијски план Фонда
за социјално осигурање
војних осигураника за
2017. годину
Закон о изменама и
допунама Закона о
акцизама

11.

Закон о изменама и допуни
Закона о регулисању јавног
дуга Савезне Републике
Југославије по основу
девизне штедње грађана

12.

Закон о регулисању јавног
дуга Републике Србије по
основу неисплаћене
девизне штедње грађана
положене код банака чије
је седиште на територији
Републике Србије и
њиховим филијалама на
територијама бивших
република СФРЈ

пријављених неправилности у
поступању са финансијским
средствима Европске уније
Утврђују се приходи и примања и
расходи и издаци буџета Републике
Србије

Народна
скупштина
усвојила

99/16
12. децембар

/

Утврђивање акцизног календара на
цигарете за период 2017 - 2020.
године, како би се достигао
минимални износ акцизе на
цигарете, као и утврђивање
просечне пондерисане
малопродајне цене цигарета и
осталих дуванских прерађевина
једном годишње; предлаже се
опорезивање акцизом кафе у
унутрашњем промету, чиме се
врши изједначавање положаја
увозника кафе са лицима која на
унутрашњем тржишту врше
прераду, пржење, дораду и
паковање кафе; одредбе које се
односе на опорезивање кафе
примењиваће се од 1. јануара 2018.
године
Законодавне измене произишле из
обавезе извршења налога из
пресуде Европског суда за људска
права, објављене 16. јула 2014.
године, у вези са сервисирањем
старе девизне штедње

Народна
скупштина
усвојила

108/16
29. децембар

НПАА

Народна
скупштина
усвојила

108/16
29. децембар

/

Законодавне измене произишле из
обавезе извршења налога из
пресуде Европског суда за људска
права, објављене 16. јула 2014.
године, у вези са сервисирањем
старе девизне штедње

Народна
скупштина
усвојила

108/16
29. децембар

/
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13.

Закон о изменама и
допунама Закона о порезу
на додату вредност

14.

Закон о изменама и
допунама Закона о
пореском поступку и
пореској администрацији

15.

Закон о преузимању
обавеза акционарског
друштва за производњу
петрохемијских производа,
сировина и хемикалија
„ХИП - Петрохемија”,
Панчево, према
привредном друштву
„Нафтна индустрија
Србије” а.д. Нови Сад и
претварању тих обавеза у
јавни дуг Републике Србије

Другачије уређивање места
промета услуга у складу са
стандардима ЕУ; укидање права на
рефундацију ПДВ за куповину
хране и опреме за бебе (са
одложеном применом, тј. од дана
почетка примене закона о
финансијској подршци породици са
децом којим се уређује једнократна
исплата новчаних средстава на име
куповине опреме за бебе); одлагање
обавезе за подношење прегледа
обрачуна ПДВ (од 1. јануара 2018.
године); смањење пореске стопе за
промет и увоз брикета, пелета и
других сличних добара од дрвне
биомасе; прецизирање обавезе
евидентирања у систем ПДВ
пореских обвезника - страних лица
Ради функционалног јединства у
спровођењу пореских прописа,
другостепени порески поступак
води другостепени орган Министарство финансија;
обезбеђује се да у другом степену
одлуку доноси независни орган у
односу на првостепени орган, чиме
се у потпуности примењује
деволутивно дејство жалбе
Република Србија преузела је у
јавни дуг обавезе које је „ХИП Петрохемија”, Панчево имала
према „Нафтна индустрија Србије”
а.д. Нови Сад

Народна
скупштина
усвојила

108/16
29. децембар

НПАА
2008-4

Народна
скупштина
усвојила

108/16
29. децембар

/

Народна
скупштина
усвојила

108/16
29. децембар

/

АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред.
бр.
1.

Назив акта

Правни основ

Опис

I
Усклађени динарски
неопорезиви износи пореза
на доходак грађана из члана
9. став 1. тач. 9), 12) и 13),
члана 15а ст. 2, 4. и 5, члана
18. став 1. тач. 1), 2), 4), 5),
6) и 7), члана 21а став 2,
члана 83. став 4. тачка 1) и
члана 85. став 1. тачка 10)
Закона о порезу на доходак
грађана годишњим
индексом потрошачких
цена у 2015. години

II
Члан 12а став 2. Закона о
порезу на доходак
грађана („Службени
гласник РС”, бр. 24/01,
80/02, 80/02 – др. закон,
135/04, 62/06, 65/06 –
исправка, 31/09, 44/09,
18/10, 50/11, 91/11 – УС,
93/12, 114/12 – УС,
47/13, 48/13 – исправка,
108/13, 57/14, 68/14 – др.
закон и 112/15)

III
Динарски износи
усклађују се годишњим
индексом потрошачких
цена у календарској
години која претходи
години у којој се
усклађивање врши, према
подацима републичког
органа надлежног за
послове статистике

11

Број и датум
„Службеног
гласника РС”
IV
5/16
25. јануар

Референтни
документ/НПАА
V
/

2.

Усклађени динарски износи
из члана 56б став 2. тачка 1)
и став 3. Закона о порезу на
додату вредност

Члан 56б став 6. Закона о
порезу на додату вредност
(„Службени гласник РС”,
бр. 84/04, 86/04 – исправка,
61/05, 61/07, 93/12, 108/13,
68/14 – др. закон, 142/14,
83/15)
Члан 32. ст. 4. и 5, члан 40.
ст. 4. и 5, члан 45. ст. 2. и 3.
и члан 54. ст. 4. и 5. Закона
о дувану („Службени
гласник РС”, бр. 101/05,
90/07, 95/10, 36/11, 93/12 и
108/13)
Члан 17. и члан 40в ст. 1. и
2. Закона о акцизама
(„Службени гласник РС”,
бр. 22/01, 73/01, 80/02,
80/02 – др. закон, 43/03,
72/03, 43/04, 55/04, 135/04,
46/05, 101/05 – др. закон,
61/07, 5/09, 31/09, 101/10,
43/11, 101/11, 93/12, 119/12,
47/13, 68/14 – др. закон,
142/14, 55/15 и 103/15)
Члан 17. ст. 1. и 5. и члан
40в ст. 1. и 2. Закона о
акцизама („Службени
гласник РС”, бр. 22/01,
73/01, 80/02, 80/02, 43/03,
72/03, 43/04, 55/04, 135/04,
46/05, 101/05, 61/07, 5/09,
31/09, 101/10, 43/11, 101/11,
93/12, 119/12, 47/13, 68/14,
142/14, 55/15 и 103/15),
члан 12. Закона о изменама
и допунама Закона о
акцизама („Службени
гласник РС”, број 55/15) и
члан 17. став 1. Закона о
изменама и допунама
Закона о акцизама
(„Службени гласник РС”,
број 103/15)

Динарски износи
усклађују се годишњим
индексом потрошачких
цена у 2016. години

5/16
25. јануар

/

3.

Усклађени износи накнада
из члана 32. став 3, члана
40. став 3, члана 45. став 1.
тачка 4) и члана 54. став 3.
Закона о дувану

Усклађују се износи
накнада са индексом
потрошачких цена у
другом полугодишту
2016. године

5/16
25. јануар

/

4.

Усклађени динарски износ
акцизе из члана 40а став 1.
тачка 8) Закона о акцизама
годишњим индексом
потрошачких цена у 2015.
години

Динарски износ акцизе из
наведеног члана усклађује
се годишњим индексом
потрошачких цена у 2015.
години

5/16
25. јануар

/

5.

Усклађени динарски износи
акциза из члана 9. став 1.
тач. 1), 4) и 6) и тачка 7)
алинеја трећа, члана 9. став
5. тачка 1) подтач. (5) и (6),
тачка 2), тачка 3) подтачка
(3) и тач. 4), 5) и 6), чл. 14. и
14а, члана 40а став 1. тачка
7) и члана 40г Закона о
акцизама годишњим
индексом отрошачких цена
у 2015. години

Динарски износи акцизa
из наведених чланова
усклађују се годишњим
индексом потрошачких
цена у 2015. години

5/16
25. јануар

/

6.

Усклађени динарски износ
из члана 13. став 3. Закона о
доприносима за обавезно
социјално осигурање
годишњим индексом
потрошачких цена у 2015.
години

Члан 65а став 2. Закона о
доприносима за обавезно
социјално осигурање
(„Сл. гласник РС”, бр.
84/04, 61/05, 62/06, 5/09,
52/11, 101/11, 47/13,
108/13, 57/14, 68/14 – др.
закон и 112/15)

Усклађени динарски
износ из наведеног члана
усклађује се годишњим
индексом потрошачких
цена у 2015. години

5/16
25. јануар

/

7.

Уредба о издавању
доплатне поштанске марке
„КРОВ 2016”

На поштанске пошиљке у
унутрашњем поштанском
саобраћају, осим на
пошиљке новина и
часописа, плаћа се
доплатна поштанска
марка „Кров 2016”

10/16
8. фебруар

/

8.

Одлука о износима
просечних пондерисаних
малопродајних цена и
минималних акциза за
дуванске прерађевине

Члан 2. став 2. Закона о
издавању доплатне
поштанске марке
(„Службени гласник РС”,
број 61/05) и члана 42. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14)
Члан 10. став 8. Закона о
акцизама („Службени
гласник РС”, бр. 22/01,
73/01, 80/02, 80/02-др.
закон, 43/03, 72/03, 43/04,
55/04, 135/04, 46/05, 101/05др. закон, 61/07, 5/09, 31/09,

Утврђују се износи
просечне пондерисане
малопродајне цене
цигарета, дувана за
пушење и осталих
дуванских прерађевина

70/16
17. август

/
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101/10, 43/11, 101/11 93/12,
119/12, 47/13, 68/14-др.
закон, 142/14, 55/15 и
103/15) и члан 6. став 1.
Уредбе о начину и
поступку утврђивања
износа просечне
пондерисане малопродајне
цене цигарета, дувана за
пушење и осталих
дуванских прерађевина
(„Службени гласник РС”,
број 55/12)

(резани дуван, дуван за
лулу, дуван за жвакање и
бурмут) и минималне
акцизе на цигарете, дуван
за пушење и остале
дуванске прерађевине
(резани дуван, дуван за
лулу, дуван за жвакање и
бурмут)

9.

Одлука о образовању Радне
групе за израду Стрaтeгиje
за решавање
проблематичних кредита

Члан 33. ст. 2. и 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС, 72/12,
7/14-УС и 44/14)

Измењен и допуњен
састав Радне група за
израду Стратегије за
решавање
проблематичних кредита

13/16
19. фебруар

Stand-by аранжман
из
предострожности
са Међународним
монетарним
фондом од
23. фебруара 2015.
године

10.

Одлука о изменама и
допунама Одлуке о седишту
Управе царина, оснивању,
почетку и престанку рада
царинарница, царинских
испостава, одсека и
реферата

Одлука прописује
седиште Управе царина и
њених подручних органа царинарница, као и
царинске испоставе,
одсеке и царинске
реферате који врше
послове из надлежности
царинарница

16/16
26. фебруар

/

11.

Одлука о емисији
дугорочних државних
хартија од вредности, са
датумом емитовања 22.
март 2016. године

Члан 254. став 3. Царинског
закона ("Службени гласник
РС", бр. 73/03,61/05, 85/05др. закон, 62/06-др.закон,
9/10-УС и 18/10-др. Закон)
а у вези са чланом 310. став
1. Царинског закона
("Службени гласник РС",
бр. 18/10, 111/12,, 29/15 и
108/16) и члан 43. став 1
Закона о влади ("Службени
гласник РС", бр 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)
Члан 5. став 3. Закона о
јавном дугу („Службени
гласник РС”, бр. 61/05,
107/09, 78/11 и 68/15) и
члан 17. став 1. и члан 43.
став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС и
44/14)

Република Србија емитује
дугорочне државне
хартије од вредности,
ради финансирања
буџетског дефицита и
рефинансирања обавеза
по основу јавног дуга

27/16
11. март

/

12.

Одлука о именовању
Комитета за управљање
јавним дугом и средствима
финансијске имовине
Републике Србије под
управљањем

Именује се Комитет за
управљање јавним дугом
и средствима финансијске
имовине Републике
Србије под управљањем

28/16
15. март

/

13.

Уредба о издавању
доплатне поштанске марке
„МЕДАЉА СЕ ОСВАЈА
СРЦЕМ-РИО 2016”

Члан 11. став 4. Закона о
јавном дугу („Службени
гласник РС”, бр. 61/05,
107/09, 78/11 и 68/15) и
члан 17. став 1. и члан
43. став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС и 44/14)
Члан 2. став 2. Закона о
издавању доплатне
поштанске марке
(„Службени гласник
РС”, број 61/05) и члана
42. став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,

На поштанске пошиљке у
унутрашњем поштанском
саобраћају, осим на
пошиљке новина и
часописа, плаћа се
доплатна поштанска
марка „Медаља се осваја
срцем-Рио 2016”

39/16
15. април

/

13

71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12- УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)
14.

Уредба о о издавању
доплатне поштанске марке
„НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ
КРСТА”

15.

Уредба о изменама и
допунама Уредбе о
царински дозвољеном
поступању с робом

16.

Одлука о емисији државних
записа Републике Србије, са
датумом емитовања 9. мај
2016. године

17.

Одлука о емисији
дугорочних државних
хартија од вредности

18.

Уредба о издавању
доплатне поштанске марке
„Изградња Спомен-храма
Светог Саве”,

19.

Уредба о допунама Уредбе
о усклађивању
номенклатуре Царинске
тарифе за 2016. годину

Члан 2. став 2. Закона о
издавању доплатне
поштанске марке
(„Службени гласник
РС”, број 61/05) и члана
42. став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12- УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)
Члан 124. Царинског
закона („Службени
гласник РС“, бр. 18/10,
111/12, 29/15, 108/16)

Члан 5. став 3. Закона о
јавном дугу („Службени
гласник РС”, бр. 61/05,
107/09, 78/11 и 68/15) и
члан 17. став 1. и члан
43. став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС и 44/14)
Члан 5. став 3. Закона о
јавном дугу („Службени
гласник РС”, бр. 61/05,
107/09, 78/11 и 68/15) и
члан 17. став 1. и члан
43. став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС и 44/14)
Члан 2. став 2. Закона о
издавању доплатне
поштанске марке
(„Службени гласник
РС”, број 61/05) и члана
42. став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12- УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)
Члан 3. став 8. Закона о
Царинској тарифи
(„Службени гласник
РС”, бр. 62/05, 61/07,
5/09)

На поштанске пошиљке у
унутрашњем поштанском
саобраћају, осим на
пошиљке новина и
часописа, плаћа се
доплатна поштанска
марка „Недеља Црвеног
крста”

44/16
29. април

/

Ступања на снагу
Конвенције о заједничком
тразитном поступку и
Конвенције о
поједностављењу
формалности у трговини
робом
Република Србија емитује
државне записе, ради
финансирања буџетског
дефицита и
рефинансирања доспелих
обавеза по основу јавног
дуга

44/16
29. април

НПАА
2015-55

45/16
6. мај

/

Република Србија емитује
дугорочне државне
хартије од вредности ради
финансирања буџетског
дефицита и
рефинансирања доспелих
обавеза по основу јавног
дуга

47/16
18. мај

/

На поштанске пошиљке у
унутрашњем поштанском
саобраћају, осим на
пошиљке новина и
часописа, плаћа се
доплатна поштанска
марка „Изградња споменХрама Светог Саве”

48/16
25. мај

/

Усклађивање са
Комбинованом
номенклатуром 2016

50/16
3. јун

НПАА
2016-570
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20.

21.

22.

Одлукa о емисији државних
записа Републике Србије са
датумом емитовања 7. јун
2016. године; Одлука о
емисији дугорочних
државних хартија од
вредности са датумом
емитовања 9. јун 2016.
године; Одлука о емисији
дугорочних државних
хартија од вредности са
датумом емитовања 16. јун
2016. године; Одлука о
емисији државних записа
Републике Србије са
датумом емитовања 20. јун
2016. године; Одлука о
емисији дугорочних
државних хартија од
вредности са датумом
емитовања 23. јун 2016.
године
Одлука о врстама девиза у
којима се плаћају
републичке
административне таксе код
дипломатско-конзуларних
представништава Републике
Србије и о висини курса
динара за прерачунавање
динарских износа такси у
девизе

Члан 5. став 3. Закона о
јавном дугу („Службени
гласник РС”, бр. 61/05,
107/09, 78/11 и 68/15) и
члан 17. став 1. и члан
43. став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС и 44/14)

Република Србија емитује
државне записе
Републике Србије и
дугорочне државне
хартије од вредности ради
финансирања буџетског
дефицита и
рефинансирања доспелих
обавеза по основу јавног
дуга

50/16
3. јун

/

Члан 4. став 2. Закона о
републичким
административним таксама
(„Службени гласник РС”,
бр. 43/03, 51/03 – исправка,
53/04, 42/05, 61/05, 101/05 –
др. закон, 42/06, 47/07,
54/08, 5/09, 54/09, 35/10,
50/11, 70/11, 55/12, 93/12,
47/13, 65/13 – др. закон,
57/14, 45/15, 83/15 и 112/15)
и члан 17. став 1. и члан 43.
став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС и
44/14)

Прописују се врсте девиза
у којима се плаћају
републичке
административне таксе
код дипломатскоконзуларних
представништава
Републике Србије и о
висини курса динара за
прерачунавање динарских
износа такси у девизе

50/16
3. јун

/

Усклађени динарски износи
из Тарифе републичких
административних такси

Члан 28. став 3. Закона о
републичким
административним
таксама („Службени
гласник РС”, бр. 43/03,
51/03 – исправка, 53/04,
42/05, 61/05, 101/05 – др.
закон, 42/06, 47/07,
54/08, 5/09, 54/09, 35/10,
50/11, 70/11, 55/12,
93/12, 47/13, 65/13 – др.
закон, 57/14, 45/15, 83/15
и 112/15), члан 25. став
2. Закона о изменама и
допунама Закона о
републичким
административним
таксама
(„Службени гласник
РС”, број 83/15) и члан
17. став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05 – исправка, 101/07,

Динарски износи
републичких
административних такси
прописаних Законом о
републичким
административним
таксама у делу – Тарифа
републичких
административних такси,
која је саставни део
Закона о републичким
административним
таксама, усклађују се
годишњим индексом
потрошачких цена, који је
објавио Републички завод
за статистику, за период
од 1. маја 2015. године до
30. априла 2016. године,
осим динарских износа
републичких
административних такси
прописаних Законом о
изменама и допунама

50/16
3. јун

/
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23.

Одлука о емисији
дугорочних државних
хартија од вредности са
датумом емитовања 22. јун
2016. године

24.

Одлука о измени Одлуке о
условима за смањење
царинских дажбина на
одређену робу

25.

Уредба о измени и допуни
Уредбе о примени
Међународних
рачуноводствених
стандарда за јавни сектор

26.

Одлуке о емисији
дугорочних државних
хартија од вредности, са
датумом емитовања: 19.
октобар 2016. године, 4.
новембар 2016. године;
Одлуке о емисији државних
записа Републике Србије са
датумом емитовања 15.
новембар 2016. године; 29.
новембар 2016. године; 20.
децембар 2016. године
Одлука о измени Одлуке о
оснивању Координационог
тела за спровођење
Споразума о питањима
сукцесије

27.

65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС и 44/14)

Закона о републичким
административним
таксама, који се усклађују
индексом потрошачких
цена за период од 1.
новембра 2015. године до
30. априла 2016. године

Члан 5. став 3. Закона о
јавном дугу („Службени
гласник РС”, бр. 61/05,
107/09, 78/11 и 68/15) и
члан 17. став 1. и члан
43. став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС и 44/14)
Члан 30. став 6.
Царинског закона
(„Службени гласник
РС“, бр. 18/10, 111/12,
29/15, 108/16)
Члан 75. став 1. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – испр.,
108/13, 142/14, 68/15 др. закон и 103/15)

Република Србија емитује
дугорочне државне
хартије од вредности ради
финансирања буџетског
дефицита и
рефинансирања доспелих
обавеза по основу јавног
дуга

57/16
17. јун

/

Продужење рока

60/16
30. јун

/

Допуњена важећа Уредба
о примени Међународних
рачуноводствених
стандарда за јавни сектор
одредбом да су
Међународни
рачуноводствени
стандарди за јавни сектор,
Међународни
рачуноводствени
стандарди за јавни сектор
који су преведени на
српски језик и објављени
у „Службеном гласнику
Републике Србије”, као и
да превод тих стандарда
утврђује и објављује
Влада
Република Србија емитује
државне записе
Републике Србије и
дугорочне државне
хартије од вредности ради
финансирања буџетског
дефицита и
рефинансирања доспелих
обавеза по основу јавног
дуга

63/16
15. јул

/

80/16
30. септембар

/

80/16
30. септембар

/

Члан 5. став 3. Закона о
јавном дугу („Службени
гласник РС”, бр. 61/05,
107/09, 78/11 и 68/15) и
члан 17. став 1. и члан
43. став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС и 44/14)
Члан 22. став 1. Уредбе о
начелима за унутрашње
уређење и
систематизацију радних
места у министарствима,
посебним
организацијама и
службама Владе
(„Службени гласник

Одлуком је извршена
промена персоналног
састава Координационог
тела
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28.

Одлука о измени Одлуке о
условима за смањење
царинских дажбина на
одређену робу

29.

Одлука о проглашењу 2017.
и 2018. за године борбе
против сиве економије

30.

Усклађени највиши износи
локалне комуналне таксе за
држање моторних друмских
и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и
машина

РС”, број 23/06)
Члан 30. став 6.
Царинског закона
(„Службени гласник
РС“, бр. 18/10, 111/12,
29/15, 108/16)
Члан 43. став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник PC”, бр. 55/05,
71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС и 44/14)
Члан 15в став 4. Закона о
финансирању локалне
самоуправе („Службени
гласник РС”, бр. 62/06,
47/11, 93/12, 99/13,
125/14, 95/15 и 83/16)

31.

Уредба о усклађивању
номенклатуре Царинске
тарифе за 2017. годину

Члан 3. став 8. Закона о
Царинској тарифи
(„Службени гласник РС”,

32.

Фискалнa стратегијa за
2017. годину са
пројекцијама за 2018. и
2019. годину

Продужење рока

80/16
30. септембар

/

Године 2017. и 2018.
проглашавају се годинама
борбе против сиве
економије

84/16
12. октобар

/

Највиши износи локалне
комуналне таксе за
држање моторних
друмских и прикључних
возила, осим
пољопривредних возила и
машина прописани
Законом о финансирању
локалне самоуправе,
усклађују се годишњим
индексом потрошачких
цена, који је објавио
Републички завод за
статистику, за период од
1. октобра 2015. године до
30. септембра 2016.
године
Усклађивање са
Комбинованом
номенклатуром 2017

91/16
10. новембар

/

97/16
7. децембар

НПАА
2016-1-4104

Утврђујују се
краткорочни и
средњорочни циљеви
фискалне политике за три
узастопне фискалне
године; садржи
средњорочне пројекције
макроекономских и
фискалних агрегата и
индикатора, ризике за
њихово остварење,
смернице и циљеве
економске и фискалне
политике за средњорочни
период, консолидовани
буџет општег нивоа
државе, фискалне ризике,
стратегију управљања
јавним дугом, структурне
реформе итд.

99/2016
12. децембар

НПАА

бр. 62/05, 61/07, 5/09)

Члан 27в став 1. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/14, 68/15-др.
закон и 103/15),
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33.

Одлука о давању
сагласности на Одлуку о
изменама Финансијског
плана Републичког фонда за
здравствено осигурање за
2016. годину; Одлука о
давању сагласности на
Одлуку о изменама
Финансијског плана
Националне службе за
запошљавање за 2016.
годину; Одлука о давању
сагласности на Одлуку о
изменама и допунама
Финансијског плана Фонда
за социјално осигурање
војних осигураника за 2016.
годину

Члан 43. став 2. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка,
108/13, 142/14, 68/15 –
др. закон и 103/15)

34.

Одлука о изменама и
допунама Одлуке о седишту
управе царина, оснивању,
почетку и престанку рада
царинарница, царинских
испостава, одсека и
реферата

35.

Одлука о условима и
начину за смањење
царинских дажбина на
одређену робу, односно за
изузимање одређене робе од
плаћања царинских
дажбина у 2017. години
Одлука о изменама Одлуке
о сезонским царинским
стопама на увоз одређених
пољопривредних производа

Члан 254. став 3.
Царинског закона
("Службени гласник
РС", бр. 73/03,61/05,
85/05-др. закон, 62/06др.закон, 9/10-УС и
18/10-др. Закон) а у вези
са чланом 310. став 1.
Царинског закона
("Службени гласник
РС", бр. 18/10, 111/12,,
29/15 и 108/16) и члан
43. став 1 Закона о влади
("Службени гласник
РС", бр 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС, 72/12,
7/14-УС и 44/14)
Члан 30. став 6.
Царинског закона
(„Службени гласник
РС“, бр. 18/10, 111/12,
29/15, 108/16)

36.

Члан 30. став 7.
Царинског закона
(„Службени гласник
РС“, бр. 18/10, 111/12,
29/15, 108/16)

Даје се сагласност на
Одлуку о изменама
Финансијског плана
Републичког фонда за
здравствено осигурање за
2016. годину; Одлуку о
давању сагласности на
Одлуку о изменама
Финансијског плана
Националне службе за
запошљавање за 2016.
годину; Одлуку о давању
сагласности на Одлуку о
изменама и допунама
Финансијског плана
Фонда за социјално
осигурање војних
осигураника за 2016.
годину
Одлука прописује
седиште Управе царина и
њених подручних органацаринарница, као и
царинске испоставе,
одсеке и царинске
реферате који врше
послове из надлежности
царинарница

99/16
12. децембар

/

102/16
20. децембар

/

Прoписуjу сe услoви и
нaчин зa смaњeњe
цaринских дaжбинa нa
oдрeђeну рoбу, oднoснo зa
изузимaњe oдрeђeнe рoбe
oд плaћaњa цaринских
дaжбинa
Прописују се сезонске
царинске стопе на увоз
одређених
пољопривредних
производа, уз временско
ограничење њихове
примене

105/16
26. децембар

/

105/16
26. децембар

/
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37.

Одлука o измени Одлуке о
одређивању одговорних
лица и тела у систему
управљања програмима
претприступне помоћи
Европске уније за период
2007–2013. године

38.

Одлука o изменaмa Одлуке
о одређивању одговорних
лица и тела за управљање
програмима претприступне
помоћи Европске уније у
оквиру инструмента за
претприступну помоћ (ИПА
II) за период 2014–2020.
године

39.

Усклађени динарски износи
пореза на употребу, држање
и ношење добара

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 74/12 – УС, 7/14 –
УС и 44/14), а у вези са
чланом 6. Оквирног
споразума између Владе
Републике Србије и
Комисије европских
заједница о правилима за
сарадњу која се односе
на финансијску помоћ
Европске заједнице
Републици Србији у
оквиру спровођења
помоћи према
правилима инструмента
за претприступну помоћ
(ИПА) („Службени
гласник РСМеђународни уговори",
број 124/07)
Члан 3, а у вези са чл. 4,
5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15,
17, 18. и 28. Уредбе о
управљањупрограмима
претприступне помоћи
Европске уније у оквиру
инструмента за
претприступну помоћ
ИПА II за период 20142020. године
(„Службени гласник
РС‟, бр. 86/15) и члана
4З став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 74/12 – УС, 7/14 –
УС и 44/14)
Члан 27а став 4. Закона о
порезима на употребу,
држање и ношење
добара („Службени
гласник РС”, бр. 26/01,
80/02, 43/04, 132/04,
112/05, 114/06, 118/07,
114/08, 31/09, 106/09,
95/10, 101/10, 24/11,
100/11, 120/12, 113/13,
68/14–др. закон, 140/14,
109/15 и 112/15) и члан
18. став 2. Закона о
изменама и допунама
Закона о порезима на
употребу, држање и
ношење добара
(„Службени гласник
РС”, број 112/15)

Овим актом промењен је
назив сектора у
Министарству фиинансија

105/16
26. децембар

/

Овим актом именовано је
ново лица на функцију
националног службеника
за одобравање (ИПА II) и
промењени су називи
организационих јединица
у оквиру Сектора за
управљање средствима
ЕУ, Министарство
финансија

105/16
26. децембар

/

Динарски износи пореза
на употребу, држање и
ношење добара прописани
Законом о порезима на
употребу, држање и
ношење добара за
плаћање пореза за 2017.
годину, усклађују се
индексом потрошачких
цена који је објавио
Републички завод за
статистику, за период од
1. децембра 2015. године
до 30. новембра 2016.
године; изузетно,
динарски износи пореза
на регистровано оружје
прописани Законом о
изменама и допунама
Закона о порезима на

105/16
26. децембар

/
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40.

1) Одлуку о емисији
дугорочних државних
хартија од вредности, са
датумом емитовања 10.
јануар 2017. године, у
предложеном тексту;
2) Одлуку о емисији
дугорочних државних
хартија од вредности, са
датумом емитовања 11.
јануар 2017. године, у
предложеном тексту;
3) Одлуку о емисији
државних записа Републике
Србије са датумом
емитовања 12. јануар 2017.
године, у предложеном
тексту;
4) Одлуку о емисији
државних записа Републике
Србије са датумом
емитовања 17. јануар 2017.
године, у предложеном
тексту;
5) Одлуку о емисији
државних записа Републике
Србије са датумом
емитовања 7. фебруар 2017.
године, у предложеном
тексту;
6) Одлуку о емисији
дугорочних државних
хартија од вредности, са
датумом емитовања 14.
фебруар 2017. године, у
предложеном тексту;
7) Одлуку о емисији
дугорочних државних
хартија од вредности, са
датумом емитовања 21.
фебруар 2017. године, у
предложеном тексту;
8) Одлуку о емисији
дугорочних државних
хартија од вредности, са
датумом емитовања 15.
март 2017. године, у
предложеном тексту;
9) Одлуку о емисији
државних записа Републике
Србије са датумом
емитовања 20. март 2017.
године, у предложеном
тексту;
10) Одлуку о емисији

Члан 5. став 3. Закона о
јавном дугу („Службени
гласник РС”, бр. 61/05,
107/09, 78/11 и 68/15) и
члан 17. став 1. и члан
43. став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС и 44/14)

употребу, држање и
ношење добара, за
плаћање пореза за 2017.
годину, усклађују се
индексом потрошачких
цена за период од 1.
јануара 2016. године до
30. новембра 2016. године
Република Србија емитује
државне записе
Републике Србије и
дугорочне државне
хартије од вредности ради
финансирања буџетског
дефицита и
рефинансирања доспелих
обавеза по основу јавног
дуга
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108/16
29. децембар

/

41.

дугорочних државних
хартија од вредности, са
датумом емитовања 22.
март 2017. године, у
предложеном тексту;
11) Одлуку о емисији
дугорочних државних
хартија од вредности, са
датумом емитовања 30.
март 2017. године, у
предложеном тексту
Одлука о измени и допуни
Одлуке о условима за
смањење царинских
дажбина на одређену робу

42.

Одлука о покретању
поступка јавне набавке
услуга - избор саветника за
правно саветовање и
заступање у вези са
емитовањем обвезница
Републике Србије на
међународном
финансијском тржишту за
2016. и 2017. годину, број 1

43.

Одлука о покретању
поступка јавне набавке
услуга - избор саветника за
правно саветовање и
заступање у вези са
трансакцијама са
финансијским дериватима
ради управљања ризиком, у
циљу смањивања или
елиминисања ризика од
промене курса или других
ризика за 2016. и 2017.
годину, број 2
Одлука о давању
сагласности на Одлуку о
изменама и допунама
Финансијског плана
Републичког фонда за
пензијско и инвалидско
осигурање за 2016. годину

44.

45.

Закључак
05 Број: 420-14270/2016
од 8. јануара 2016. године

Члан 30. став 6.
Царинског закона
(„Службени гласник
РС“, бр. 18/10, 111/12,
29/15, 108/16)
Члан 53. став 1. Закона о
јавним набавкама
(„Службени гласник
РС”, бр. 124/12, 14/15 и
68/15) и члана 17. став 1.
и члана 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 - УС, 72/12,
7/14 - УС и 44/14)
Члан 53. став 1. Закона о
јавним набавкама
(„Службени гласник
РС”, бр. 124/12, 14/15 и
68/15) и члана 17. став 1.
и члана 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 - УС, 72/12,
7/14 - УС и 44/14)

Продужење рока и допуна
за јуниће

108/16
29. децембар

/

Влада је донела Одлуку о
покретању поступка јавне
набавке услуга - избор
саветника за правно
саветовање и заступање у
вези са емитовањем
обвезница Републике
Србије на међународном
финансијском тржишту за
2016. и 2017. годину

/

/

Влада је донела Одлуку о
покретању поступка јавне
набавке услуга - избор
саветника за правно
саветовање и заступање у
вези са емитовањем
обвезница Републике
Србије на међународном
финансијском тржишту за
2016. и 2017. годину

/

/

Члан 43. став 2. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка,
108/13, 142/14, 68/15 –
др. закон и 103/15)
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

Даје се сагласност на
Одлуку о изменама
Финансијског плана
Републичког фонда за
здравствено осигурање за
2016. годину

/

/

Влада је сагласна да се од
23. децембра 2015. године
настави са коришћењем
средстава Фонда
револвинг кредита
Републике Србије,
основаног донацијом
Европске уније, за
финансирање развоја
сектора малих и средњих
предузећа и предузетника,
на начин и под условима
предвиђеним Уговором о
преносу власништва над

/

/
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46.

Закључак
05 Број: 48-14150/2016
од 8. јануара 2016. године

Члан 33. став 5. Закона о
девизном пословању
(„Службени гласник
РС”, бр. 62/06, 31/11,
119/12 и 139/14) и члана
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12- УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

47.

Закључак
05 Број: 401-14231/2016
од 8. јануара 2016. године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

48.

Закључак
05 Број: 48-14335/2016
од 14. јануара 2016. године

Члан 10. став 1. Закона о
јавном дугу („Сл.
гласник РС”, бр. 61/05,
107/09, 78/11 и 68/15) и
члан 43. став 3. Закона о
Влади („Сл. гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС, 72/12,
7/14-УС и 44/14)

Фондом револвинг
кредита са Европске
агенције за
реконструкцију на
Републику Србију од 23.
децембра 2005. године
Влада је сагласна да НИС
а.д., Нови Сад, као
поверилац, изврши
наплату од другог
нерезидента, а не од
нерезидента од кога
потражује, односно
наплату од предузећа
„SKM International Jsc”,
Kniaz Dondukov 21, Vidin
3700, Република Бугарска,
као новог дужника,
уместо од предузећа
„SKM Shipping Ltd”,
Kniaz Dondukov 21, Vidin
3700, Република Бугарска,
као старог дужника, ради
наплате потраживања
насталих по основу
продаје нафтних деривата
за снабдевање пловних
објеката и закључених
једнократних уговора о
испоруци бродског горива
број 2386n од 9. јула 2015.
године и број 2394n од 13.
јула 2015. године, у
укупном износу од
8.332,15 евра, и то по
следећим фактурама које
је предузеће НИС а.д.,
Нови Сад испоставило
предузећу „SKM Shipping
Ltd”, Kniaz Dondukov 21,
Vidin 3700, Република
Бугарска
Влада обавезује све
органе државне управе да
узму учешће и пруже
подршку Министарству
финансија у спровођењу
мера и активности
везаних за реформу
управљања јавним
инвестицијама
Утврђује се Oснова за
вођење преговора са
Међународном банком за
обнову и развој у вези са
одобравањем зајма за
Програм модернизације и
оптимизације државне
управе
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/

/
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49.

Закључак
05 Број: 422-489/2016
од 23. јануара 2016. године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Сл. гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС, 72/12,
7/14-УС и 44/14), а у
вези са чл. 26. и 27.
Закона о јавној својини
(,,Сл. гласник РС”, бр.
72/11, 88/13 и 105/14)
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

50.

Закључак
05 Број: 48-589/2016
од 23. јануара 2016. године

51.

Закључак
05 Број: 48-402/2016
од 23. јануара 2016. године

Члан 10. став 1. Закона о
јавном дугу („Службени
гласник РС”, бр. 61/05,
107/09, 78/11 и 68/15) и
члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

52.

Закључак
05 Број: 48-774/2016
од 28. јануара 2016. године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

53.

Закључак
05 Број: 401-952/2016
од 30. јануара 2016. године

54.

Закључак
05 Број: 401-953/2016
од 30. јануара 2016. године

Члан 54. став 2. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/14, 68/15- др.
закон и 103/15) и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)
Члан 54. став 2. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/14, 68/15- др.
закон и 103/15) и члан

Усваја се текст Нацрта
споразума о регулисању
међусобних права и
обавеза по основу
признања дуга између
Републике Србије и
Комерцијалне банке а.д.
Београд

/

/

Усваја се Нацрт писма
којим се од Међународне
банке за обнову и развој
тражи измена Споразума
о зајму (Пројекат Коридор
10) између Републике
Србије и Међународне
банке за обнову и развој
Прихвата се Извештај са
преговора са Банком за
развој Савета Европе у
вези са одобравањем зајма
за спровођење Пројекта
изградње нових
затворских капацитета у
Крагујевцу; усваја се
Нацрт оквирног
споразума о зајму LD
1768 (2012) између Банке
за развој Савета Европе и
Републике Србије
Усваја се Нацрт писма
којим се од Међународне
банке за обнову и развој
тражи измена Споразума
о зајму (Пројекат подршке
Агенцији за осигурање
депозита) између
Републике Србије и
Међународне банке за
обнову и развој
Влада је сагласна да
Министарство културе и
информисања (установе
културе) преузме обавезе
по уговорима који се
односе на капиталне
издатке и захтевају
плаћање у више година за
капитални пројекат
„Санација, адаптација и
реконструкција Народног
музеја”

/

/

/

/

/

/

/

/

Влада је сагласна да
Министарство културе и
информисања (установе
културе) преузме обавезе
по уговорима који се
односе на капиталне
издатке и захтевају
плаћање у више година за

/

/
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55.

Закључак
05 Број: 436-803/2016
од 30. јануара 2016. године

56.

Закључак
05 Број: 011-1042/2016
од 6. фебруара 2016. године

57.

Закључак
05 Број: 401-1385/2016
од 11. фебруара 2016.
године

43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14) и
члан 20. ст. 1. и 3. Закона
о играма на срећу
(„Службени гласник
РС”, бр. 88/11 и 93/12др. закон)

Члан 10. став 1. Закона о
јавном дугу („Службени
гласник РС”, бр. 61/05,
107/09, 78/11 и 68/15) и
члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)
Члан 54. став 2. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/14, 68/15- др.
закон и 103/15) и члана
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

капитални пројекат
„Адаптација и
реконструкција Музеја
савремене уметности”.

Даје се претходна
сагласност „Државној
лутрији Србије” д.о.о.
Београд да приређује игре
из члана 14. Закона о
играма на срећу у
сарадњи са „Лутријом
Републике Српске” ад,
Бања Лука; даје се
сагласност на текст
Уговора о заједничком
организовању игара на
срећу између „Државне
лутрије Србије” д.о.о.
Београд и „Лутрије
Републике Српске” ад
Бања Лука
Утврђује се Oснова за
преговоре са
Међународном банком за
обнову и развој у вези са
одобравањем Другог зајма
за развој и
реструктурирање
предузећа СОЕ-ДПЛ (05
Број: 011-1042/2016)

/

/

/

/

Влада је сагласна да
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре, преузме
обавезe по уговорима који
се односе на капиталне
издатке и захтевају
плаћање у више година за
капитални пројекат
„Изградња аутопута Е-763
Обреновац-Љиг”

/

/
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58.

Закључак
05 Број: 42-757/2016
од 11. фебруара 2016.
године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14),
а у вези са чланом 1.
став 1. Закона о јавним
предузећима
(„Службени гласник
РС”, бр. 119/12, 116/13аутентично тумачење и
44/14-др. закон), чланом
4. став 1. тач. 2), 8) и 12)
Закона о банкама
(„Службени гласник
РС”, бр. 107/05, 91/10 и
14/15) и тачком 27.
Меморандума о
економској и
финансијској политици
закљученог са
Међународним
монетарним фондом

59.

Закључак
05 Број: 021-1383/2016
од 11. фебруара 2016.
године

60.

Закључак
05 Број: 401-1577/2016
од 12. фебруара 2016.
године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14),
а у вези са чланом 91.
став 4. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/14, 68/15-др.
закон и 103/15)
Члан 54. став 2. Закона о
буџетском систему („Сл.
гласник РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13исправка, 108/13, 142/14,
68/15- др. закон и
103/15) и члан 43. став 3.
Закона о Влади („Сл.
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

Налаже се јавним
предузећима чији је
оснивач Република Србија
и препоручује се јавним
предузећима чији је
оснивач аутономна
покрајина и/или јединица
локалне самоуправе да,
ради адекватне припреме
за преговоре
представника Републике
са мисијом ММФ у вези
са усвајањем стратегије
пословања банака у
државном власништву,
доставе Министарству
финансија, у форми и са
садржином дефинисаним
у складу са захтевима
Министарства, податке
који се односе на
кредитну задуженост
јавних предузећа код
домаћих и/или
иностраних финансијских
институција и других
правних лица, као и
податке који се односе на
потенцијалну
ванбилансну изложеност
по основу банкарских
гаранција и других облика
јемстава, које су банке
издале по налогу јавних
предузећа
Прихвата се Годишњи
извештај о раду буџетске
инспекције за 2015.
годину

/

/

/

/

Влада је сагласна да
Министарство правде
преузме обавезе по
уговорима који се односе
на капиталне издатке и
захтевају плаћање у више
година за капитални
пројекат „Обезбеђење
смештајно-техничких
услова правосудних
органа у Ужицу”

/

/
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61.

Закључак
05 Број: 401-1647/2016
од 18. фебруара 2016.
године

Члан 54. став 2. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/14, 68/15- др.
закон и 103/15) и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)
Члан 54. став 2. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/14, 68/15- др.
закон и 103/15) и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14) и
члан 42. став 4. Закона о
играма на срећу
(„Службени гласник
РС”, бр. 88/11 и 93/12)

62

Закључак
05 Број: 401-1518/2016
од 18. фебруара 2016.
године

63.

Закључак
05 Број: 436-2020/2016
од 25. фебруара 2016.
године

64.

Закључак
05 Број: 48-2015/2016
од 25. фебруара 2016.
године

Члан 33. став 5. Закона о
девизном пословању
(„Службени гласник
РС”, бр. 62/06, 31/11,
119/12 и 139/14) и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12- УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

65.

Закључак
05 Број: 337-2011/2016
од 25. фебруара 2016.
године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

Влада је сагласна да
Министарство финансија
- Управа за трезор
преузме обавезе по
уговорима који се односе
на капиталне издатке и
захтевају плаћање у више
година за капитални
пројекат „Проширење и
технолошко унапређење
капацитета у циљу
ефикаснијег пословања”

/

/

У Закључку Владе 05
Број: 401-5815/2015 од 29.
маја 2015. године, тачка 2.
подтачка 1) мења се и
гласи: „1) набавку
система за финансијскоматеријално пословање,
изврше до 30.000.000
динара у 2016. години и
до 55.500.000 динара у
2017. години;”

/

/

Даје се сагласност за
закључење Анекса број 3
Уговора о преношењу
права на приређивање
посебних игара на срећу у
играчницама број: 436-023/06-01 од 27. јануара
2006. године између
Републике Србије и
GRAND CASINO DOO
BEOGRAD, Булевар
Николе Тесле бр. 3
Влада је сагласна да
„Југоимпорт-СДПР” ЈП
Београд, као поверилац,
изврши наплату од другог
нерезидента, а не од
нерезидента од кога
потражује, односно
наплату од Indo Suez
Trading Pte Ltd, Сингапур,
као новог дужника,
уместо од Myanmar
Consultancy Company
Limited, Мјанмар, као
старог дужника, ради
делимичне и авансне
наплате потраживања
Прихвата се текст
Међународне конвенције
о сузбијању
фалсификовања новца

/

/

/

/

/

/
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66.

Закључак
05 Број: 018-2090/2016
од 25. фебруара 2016.
године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

67.

Закључак
05 Број: 48-1923/2016
од 25. фебруара 2016.
године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

68.

Закључак
05 Број: 48-2085/2016
од 25. фебруара 2016.
године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

69.

Закључак
05 Број: 436-2202/2016
од 27. фебруара 2016.
године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14) и
члан 42. став 4. Закона о
играма на срећу
(„Службени гласник
РС”, бр. 88/11 и 93/12др. закон)

Влада се упознала са
потребом потписивања и
усваја се текст Споразума
(Grant No. TF0A2080) за
Пројекат техничке
помоћи Републици Србији
у реформи корпоративног
финансијског
извештавања, између
Републике Србије и
Међународне банке за
обнову и развој
Усваја се Нацрт писма
којим се од Међународне
банке за обнову и развој
тражи додатно
финансирање у вези са
Споразумом о зајму
(Пројекат аутопут
Коридор 10) између
Републике Србије и
Међународне банке за
обнову и развој
Утврђује се Основа за
преговоре са Немачком
развојном банком KfW,
Франкфурт на Мајни, у
вези са одобравањем зајма
ЈП „Електромрежа
Србије” за спровођење
Пројекта изградње
система за пренос
електричне енергије
„Трансбалкански коридор
- Фазa I” и давањем
гаранције Републике
Србије у корист Немачке
развојне банке KfW,
Франкфурт на Мајни, по
задужењу ЈП
„Електромрежа Србије”
У Закључку Владе 05
Број: 436-2020/2016 од 25.
фебруара 2016. године,
Нацрт анекса број 3
Уговора о преношењу
права на приређивање
посебних игара на срећу у
играчницама број: 436-023/06-01 од 27. јануара
2006. године између
Републике Србије и
GRAND CASINO DOO
BEOGRAD, Булевар
Николе Тесле бр. 3,
Београд, који је саставни
део тог закључка,
замењује се новим
Нацртом анекса број 3
Уговора о преношењу
права на приређивање
посебних игара на срећу у
играчницама број: 436-0227

/

/

/

/

/

/

/

/

70.

Закључак
05 Број: 4-1107/2016-2
од 3. марта 2016. године

71.

Закључак
05 Број: 48-2302/2016
од 3. марта 2016. године

72.

Закључак
05 Број: 021-2229/2016
од 3. марта 2016. године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)
Члан 33. став 5. Закона о
девизном пословању
(„Службени гласник
РС”, бр. 62/06, 31/11,
119/12 и 139/14) и члана
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12- УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

Члан 17. став 2. Закона о
Националној
корпорацији за
осигурање стамбених
кредита („Службени
гласник РС”, број 55/04)
и члан 43. став 3. Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05 - исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 - УС,
72/12, 7/14 - УС и 44/14)

3/06-01 од 27. јануара
2006. године између
Републике Србије и
GRAND CASINO DOO
BEOGRAD, Булевар
Николе Тесле бр. 3,
Београд (05 Број: 4362202/2016)
Усваја се Програм
економских реформи за
период од 2016. до 2018.
године
Влада је сагласна да НИС
а.д. Нови Сад, као
поверилац, изврши
наплату од другог
нерезидента, а не од
нерезидента од кога
потражује, односно
наплату од Deutsche
Lufthansa
Aktiengesellschaft, Келн,
Савезна Република
Немачка, као новог
дужника, уместо од
Germanwings GmbH,
Келн, Савезна Република
Немачка, као старог
дужника, која авио
компанија је чланица
групације Deutsche
Lufthansa
Aktiengesellschaft, Келн,
Савезна Република
Немачка, ради наплате
потраживања насталих у
периоду од 15. јула до 30.
септембра 2015. године у
укупном износу од
17.117,67 УСД, по основу
Уговора о купопродаји
авио горива број: 617/NP
од 29. августа 2008.
године са припадајућим
анексима
Влада се упознала са
Извештајем о резултатима
извршеног надзора за
2015. годину, који је
донео Надзорни одбор
Националне корпорације
за осигурање стамбених
кредита на седници од 29.
јануара 2016. године
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73.

Закључак
05 Број: 401-2694/2016
од 15. марта 2016. године

Члан 17. став 1. и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

74.

Закључак
05 Број: 401-2691/2016
од 15. марта 2016. године

Члан 17. став 1. и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

75.

Закључак
05 Број: 401-2700/2016
од 15. марта 2016. године

Члан 17. став 1. и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

76.

Закључак
05 Број: 401-2690/2016
од 15. марта 2016. године

Члан 17. став 1. и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

77.

Закључак
05 Број: 420-2695/2016
од 15. марта 2016. године

Члан 17. став 4. тачка 5)
Закона о приватизацији
(„Службени гласник
РС”, бр. 83/14, 46/15,
112/15 и 20/16 аутентично тумачење) и
члан 17. став 1. и члан

Прихвата се захтев
Министарства финансија
за исплату накнаде за
експропријацију
непокретности, као и
трошкове поступка
експропријације, ради
окончавања поступака
експропријације и
решавања имовинско
правних односа ради
изградње одређених
деоница аутопута Е-763,
Е-75 и Е-80
Прихвата се захтев
Министарства финансија
за исплату накнаде за
експропријацију
непокретности, као и
трошкове поступка
експропријације, ради
окончавања поступака
експропријације и
решавања имовинско
правних односа ради
изградње одређених
деоница аутопута Е-75, Е80 и Е-763
Прихвата се захтев
Министарства финансија
за исплату накнаде за
експропријацију
непокретности, као и
трошкове поступка
експропријације, ради
окончавања поступака
експропријације и
решавања имовинско
правних односа ради
изградње моста ЗемунБорча са припадајућим
саобраћајницама Е-763, Е75 и Е-80
Прихвата се захтев
Министарства финансија
за исплату накнаде за
експропријацију
непокретности, као и
трошкове поступка
експропријације, ради
окончавања поступака
експропријације и
решавања имовинско
правних односа
реализације пројекта
„Београд на води”
Влада је сагласна да се
Радиодифузној установи
Радио телевизија Србије
одобри продужење рока
за повраћај средстава која
су тој установи стављена
на располагање у 2015.
29
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43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05 - исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 - УС,
72/12, 7/14 - УС и 44/14)
Члан 17. став 1. и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

78.

Закључак
05 Број: 401-3139/2016
од 25. марта 2016. године

79.

Закључак
05 Број: 40-3349/2016
од 25. марта 2016. године

Члан 17. став 1. и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

80.

Закључак
05 Број: 48-3334/2016
од 25. марта 2016. године

81.

Закључак
05 Број: 48-3287/2016
од 25. марта 2016. године

Члан 10. став 3. Закона о
јавном дугу (,,Службени
гласник РС”, бр. 61/05,
107/09, 78/11 и 68/15) и
члан 17. став 1. и члан
43. став 3. Закона о
Влади (,,Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12- УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)
Члан 17. став 1. и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

години, по основу
Уговора о краткорочном
кредиту, у износу од
145.000.000,00 динара

Прихвата се захтев
Министарства финансија
за исплату накнаде за
експропријацију
непокретности, као и
трошкова поступка
експропријације, у износу
од 500.000.000,00 динара,
ради окончавања
поступака
експропријације и
решавања имовинскоправних односа ради
изградње пруга Београд –
Суботица и Ниш –
Димитровград
Прихвата се Извештај о
плаћеним накнадама на
неповучена средства у
2015. години по основу
пројектних и програмских
зајмова одобрених
Републици Србији од
стране међународних
финансијских
организација и других
страних кредитора, као и
по oснову издатих
државних гаранција
Прихвата се Извештај са
преговора са Банком за
развој Савета Европе у
вези са одобравањем зајма
за пројекат „Санирање
последица земљотреса у
Краљеву”

/

/

/

/

/

/

Прихвата се Извештај са
преговора са
Међународном банком за
обнову и развој у вези са
одобравањем зајма за
Програм модернизације и
оптимизације jавне управе

/

/
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82.

Закључак
05 Број: 48-3303/2016
од 25. марта 2016. године

Члан 17. став 1. и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

83.

Закључак
05 Број: 48-3671/2016
од 8. априла 2016. године

Члан 17. став 1. и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

84.

Закључак
05 Број: 48-3673/2016
од 8. априла 2016. године

Члан 17. став 1. и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

85.

Закључак
05 Број: 48-3672/2016
од 8. априла 2016. године

Члан 17. став 1. и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

Овлашћују се др Душан
Вујовић, министар
финансија, Ненад
Мијаиловић, државни
секретар у Министарству
финансија, Јасна
Атанасијевић, вршилац
дужности директора
Републичког
секретаријата за јавне
политике и Бојана Тошић,
вршилац дужности
заменика директора
Републичког
секретаријата за јавне
политике, да, у складу са
одредбама Споразума о
зајму између Републике
Србије и Међународне
банке за обнову и развој IBRD број 8528-YF
(Пројекат за унапређење
конкурентности и
запошљавања), врше
повлачење средстaва са
рачуна зајма на девизне
наменске рачуне
Усваја се Нацрт уговора о
изменама и допунама бр.
4 Финансијског уговора
између Републике Србије
и Европске инвестиционе
банке „Зајам за
општинску и регионалну
инфраструктуру”
Усваја се Нацрт уговора о
изменама и допунама бр.
4 Финансијског уговора
између Републике Србије
и Европске инвестиционе
банке „Зајам за
општинску и регионалну
инфраструктуру/Б”
Усваја се Нацрт писма
којим се од Владе
Републике Азербејџан
тражи измена Споразумa
о зајму између Владе
Републике Србије као
зајмопримца и Владе
Републике Азербејџан као
зајмодавца за
финансирање изградње
деоница Љиг - Бољковци,
Бољковци - Таково и
Таково - Прељина
аутопута Е-763 у
Републици Србији
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86.

Закључак
05 Број: 037-3730/2016
од 8. априла 2016. године

Члан 17. став 1. и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

87.

Закључак
05 Број: 119-3604/2016
од 8. априла 2016. године

Члан 17. став 1. и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

88.

Закључак
05 Број: /2016
од 15. априла 2016. године

89.

Закључак
05 Број: 401-4153/2016
од 27. априла 2016. године

90.

Закључак
05 Број: 401-4154/2016
од 27. априла 2016. године

91.

Закључак
05 Број: 401-4155/2016
од 27. априла 2016. године

Члан 17. став 1. и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)
Члан 54. став 2. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/14, 68/15- др.
закон и 103/15) и члан
17. став 1. и члана 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12- УС, 72/12,
7/14-УС и 44/14)
Члан 54. став 2. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/14, 68/15- др.
закон и 103/15) и члан
17. став 1. и члана 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12- УС, 72/12,
7/14-УС и 44/14)
Члан 54. став 2. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/14, 68/15- др.
закон и 103/15) и члан
17. став 1. и члана 43.
став 3. Закона о Влади

Утврђује се Платформа за
учешће делегације
Републике Србије на
Пролећном заседању
ММФ и Групације
Светске банке од 12. до
17. априла 2016. године у
Вашингтону, САД
У Закључку Владе 05
Број: 119-1352/2012 од 9.
марта 2012. године, у
тачки 1. после речи: „у
Бриселу” тачка се
замењује запетом и додају
речи: „до 31. децембра
2016. године.”
Усваја се Нaцрт измeнe и
дoпунe брoj 1 Пратећег
писма од 25. септембра
2009. године

/

/

/

/

/

/

Влада је сагласна да
Министарство
пољопривреде и заштите
животне средине –
Дирекција за националне
референтне лабораторије
преузме обавезе по
уговорима који се односе
на капиталне издатке и
захтевају плаћање у више
година за капитални
пројекат „Изградња
карантинског стакленика
за потребе фитосанитарне
лабораторије”
Влада је сагласна да
Министарство
унутрашњих послова
преузме обавезе по
уговорима који се односе
на капиталне издатке и
захтевају плаћање у више
година за капитални
пројекат
„Осавремењивање
информационог система
Министарства
унутрашњих послова”.

/

/

/

/

У Закључку Владе 05
Број: 401-3216/2013 од 23.
априла 2013. године, 05
Број: 401-3318/2014 од 25.
априла 2014. године и 05
Број: 401-7991/2015 од 23.
јула 2015. године, тачка 2.
мења се и гласи:
„2. Задужује се
Министарство

/

/
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(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12- УС, 72/12,
7/14-УС и 44/14)

92.

Закључак
05 Број: 035-4135/2016
од 27. априла 2016. године

Члан 17. став 1. и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

93.

Закључак
05 Број: 48-4266/2016
од 6. маја 2016. године

Члан 33. став 5. Закона о
девизном пословању
(„Службени гласник
РС”, бр. 62/06, 31/11,
119/12 и 139/14) и члан
17. став 1. и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС, 72/12,
7/14-УС и 44/14)

унутрашњих послова да,
као наручилац посла за
спровођење капиталног
пројекта из тачке 1. овог
закључка, припреми
конкурсну документацију
и модел уговора, тако да
се плаћања која произлазе
из обавеза преузетих по
уговору за набавку 61
пaтролног возила, изврше
до 30.000.000 динара у
2016. години, до
30.000.000 динара у 2017.
години и до 30.000.000
динара у 2018. години.”
Овлашћује се Јелена
Стојовић, вршилац
дужности помоћника
министра финансија у
Сектору за уговарање и
финансирање програма из
средстава Европске уније,
да у својству службеника
за одобравање програма у
оквиру ИПА компоненте I
- Помоћ у транзицији и
изградња институција,
закључује уговоре за
спровођење секторских
програма/мера и/или
пројеката који се
финансирају из
претприступне помоћи
ЕУ у оквиру ИПА
компоненте I, у име
корисника
Влада је сагласна да
Југоимпорт-СДПР ЈП
Београд, као поверилац,
изврши наплату од другог
нерезидента, а не од
нерезидента од кога
потражује, односно
наплату од Tomorrow
Advance PTE Ltd,
Сингапур, као новог
дужника, уместо од
Myanmar Consultancy
Company Limited,
Мјанмар, као старог
дужника, ради делимичне
и авансне наплате
потраживања у укупном
износу од 347.735 евра
насталих по основу
Купопродајног уговора
број 3320/MD-MCC2/2015 о пружању услуга
генералног ремонта и
модификације
компонената авиона
Супер Галеб Г-4
33
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/

/

/

94.

Закључак
05 Број: 48-4343/2016
од 6. маја 2016. године

Члан 17. став 1. и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14),
а у вези са чланом 33.
став 5. Закона о
девизном пословању
(„Службени гласник
РС”, бр. 62/06, 31/11,
119/12 и 139/14)

95.

Закључак
05 Број: 021-4497/2016
од 6. маја 2016. године

96.

Закључак
05 Број: 46-4446/2016
од 6. маја 2016. године

97.

Закључак
05 Број: 021-4628/2016
од 17. маја 2016. године

98.

Закључак
05 Број: 401-4659/2016
од 17. маја 2016. године

Члан 17. став 1. и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)
Члан 35. ст. 2. и 3.
Закона о општем
управном поступку
(„Службени лист СРЈ”,
бр. 33/97 и 31/01 и
„Службени гласник РС”,
број 30/10) и члан 17.
став 1. и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(,,Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС, 72/12,
7/14-УС и 44/14)
Члан 17. став 1. и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14),
а у вези са чланом 72.
став 2. Закона о
обавезном осигурању у
саобраћају („Службени
гласник РС”, бр. 51/09,
78/11, 101/11, 93/12 и
7/13-УС)
Члан 61. став 1. Закона о
државној управи
(„Службени гласник
РС”, бр. 79/05, 101/07,
95/10 и 99/14) и члан 17.
став 1. и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –

Влада је сагласна да
привредно друштво ППTХидрaуликa а.д., Трстеник
- у стечају, као поверилац,
изврши наплату од другог
нерезидента, а не од
нерезидента од кога
потражује, односно
наплату од Al Hadba
General Trading Co LLC,
Дубаи, Уједињени
Арапски Емирати, као
новог дужника, уместо од
Misr Engineering StoresDalla&Co, Каиро, Египат,
као старог дужника, ради
делимичне наплате
потраживања у укупном
износу од 14.957,50 евра
Прихвата се Извештај о
раду Мреже за сузбијање
неправилности и превара
у поступању са
финансијским средствима
Европске уније, за период
јануар-март 2016. године
Закључак којим се одбија
захтев адвоката из
Београда за изузеће
директора Агенције за
реституцију из поступка
који се води код Агенције
за реституцију

/

/

/

/

/

/

Прихвата се Извештај о
вршењу јавних
овлашћења за 2015.
годину, Удружења
осигуравача Србије

/

/

Органи државне управе,
као ни други директни и
индиректни корисници
буџета Републике Србије
на чије се запослене
примењује Закон о
платама државних
службеника и
намештеника не могу по

/

/
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исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС и 44/14)

99.

Закључак
05 Број: 48-4696/2016
од 24. маја 2016. године

Члан 17. став 1. и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

100.

Закључак
05 Број: 037-4707/2016
од 24. маја 2016. године

Члан 17. став 1. и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

101.

Закључак
05 Број: 337-4834/2016
од 31. маја 2016. године

102.

Закључак
05 Број: 401-5006//2016
од 31. маја 2016. године

Члан 19. став 4. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних уговора
(„Службени гласник
РС”, број 32/13) и члана
17. став 1. и члана 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС и 44/14)
Члан 17. став 1. и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

103.

Закључак
05 Број: 48-5394/2016
од 13. јуна 2016. године

Члан 17. став 1. и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,

основу напредовања
државних службеника у
виши платни разред
захтевати додатна
средства у буџету
Републике Србије за 2016.
годину; средства за
намене из става 1. ове
тачке могуће је
реализовати само до
укупног износа средстава
утврђених Законом о
буџету Републике Србије
за 2016. годину
Усваја се Нацрт измена и
допуна бр. 1 Споразума о
зајму (Пројекат подршке
Aгенцији за осигурање
депозита) између
Републике Србије и
Међународне банке за
обнову и развој, број
8340-YF
Прихвата се Платформа за
учешће делегације
Републике Србије на 25.
Годишњем састанку
Одбора гувернера
Европске банке за обнову
и развој, који ће се
одржати од 10. до 12. маја
2016. године у Лондону,
Уједињено Краљевство
Велике Британије и
Северне Ирске
Прихвата се Извештај о
потписивању Оквирног
протокола за сарадњу у
олакшавању поступка
царињења између
кинеске, мађарске, српске
и македонске царине

Влада је сагласна да
Република Србија
превремено отплати дуг
према Фонду за развој
Републике Србије у
износу од
1.214.791.304,10 динара са
стањем на дан 30. април
2016. године
Прихвата се Извештај са
преговора са Европском
инвестиционом банком у
вези са одобравањем
Апекс III/Б кредитне
линије
35

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

72/12, 7/14-УС и 44/14)
104.

Закључак
05 Број: 48-5213/2016
од 13. јуна 2016. године

Члан 17. став 1. и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

105.

Закључак
05 Број: 48-5366/2016
од 13. јуна 2016. године

106.

Закључак
05 Број: 021-5454/2016
од 17. јуна 2016. године

107.

Закључак
05 Број: 021-5453/2016
од 17. јуна 2016. године

108.

Закључак
05 Број: 420-6020/2016
од 30. јуна 2016. године

109.

Закључак
05 Број: 420-6023/2016
од 30. јуна 2016. године

Члан 17. став 1. и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)
Члан 17. став 1. и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14),
а у вези са чланом 261.
Закона о тржишту
капитала („Службени
гласник РС”, бр. 31/11 и
112/15)
Члан 17. став 1. и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14),
а у вези са чланом 261.
Закона о тржишту
капитала („Службени
гласник РС”, бр. 31/11 и
112/15)
Члан 17. став 4. тачка 5)
Закона о приватизацији
(„Службени гласник
РС”, бр. 83/14, 46/15,
112/15 и 20/16 аутентично тумачење) и
члан 17. став 1. и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05 - исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 - УС,
72/12, 7/14 - УС и 44/14)
Члан 17. став 4. тачка 5)
Закона о приватизацији
(„Службени гласник
РС”, бр. 83/14, 46/15,
112/15 и 20/16 аутентично тумачење) и
члан 17. став 1. и члан
43. став 3. Закона о

Усваја се Нацрт писма
којим се од Међународне
банке за обнову и развој
тражи измена Споразума
о зајму (Пројекат хитне
санације од поплава)
између Републике Србије
и Међународне банке за
обнову и развој
Прихвата се текст
Меморандума о
разумевању о сарадњи
између Министарства
финансија Републике
Србије и кинеске ExportImport банке
Влада се упознала са
Извештајем о раду
Комисије за хартије од
вредности и кретањима на
тржишту капитала у
периоду јануар - јун 2015.
године

/

/

/

/

/

/

Влада се упознала са
Извештајем о раду
Комисије за хартије од
вредности и кретањима на
тржишту капитала у
периоду јануар - децембар
2015. године

/

/

Влада је сагласна да се ЈП
„Србијагас”, Нови Сад
одобри продужење рока
за повраћај средстава која
су том друштву стављена
на располагање у 2014.
години, по основу уговора
о краткорочном кредиту,
у укупном износу од
9.000.000.000,00 динара

/

/

Влада је сагласна да се
Јавнoj медијскoj установи
Радио телевизија Србије
одобри продужење рока
за повраћај средстава која
су тој установи стављена
на располагање у 2012. и
2013. години, по основу

/

/
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Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05 - исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 - УС,
72/12, 7/14 - УС и 44/14)
Члан 17. став 1. и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

110.

Закључак
05 Број: 119-6072/2016
од 30. јуна 2016. године

111.

Закључак
05 Број: 481-6201/2016
од 7. јула 2016. године

Члан 20. став 4. Закона о
девизном пословању
(„Службени гласник
РС”, бр. 62/06, 31/11,
119/12 и 139/14) и члан
17. став 1. и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС, 72/12,
7/14-УС и 44/14)

112.

Закључак
05 Број: 021-6241/2016
од 7. јула 2016. године

Члан 19. став 2. Закона о
Националној
корпорацији за
осигурање стамбених
кредита („Службени
гласник РС”, број 55/04)
и члана 17. став 1. и
члана 43. став 3. Закона
о Влади („Службени

уговора о краткорочном
кредиту, у укупном
износу од
2.625.446.200,00 динара
Овлашћује се др Душан
Вујовић, министар
финансија, да у име
Владе, као заступника
Републике Србије,
потпише
Преформулисани захтев
за одобрење земље
домаћина са Анексом I,
којим се даје сагласност
Владе Републике Србије
да Mултилaтeрaлна
aгeнциjа зa гaрaнтoвaњe
инвeстициja изда
гаранцију која се односи
на некомерцијални ризик,
а у корист Alpha Bank
A.E. из Грчке, у вези са
капиталом који би
користила Alpha Bank a.d.
Srbija за обезбеђивање
кредита и других
финансијских услуга у
Републици Србији
Влада је сагласна да
Новкабел а.д, Нови Сад,
као резидент и кредитни
дужник, пренесе дуговање
настало по основу
кредитног посла са
иностранством, односно
по основу унапред
наплаћене робе која није
извезена у року дужем од
годину дана, на новог
кредитног дужника
Ваљаоница бакра Севојно
а.д, Севојно, као
преузимаоца, а које
дуговање је настало по
основу Уговора о продаји
број NFK 2010-01-11/01
од 1. новембра 2010.
године, закљученог
између Новкабел а.д,
Нови Сад и East Point
Holding LTD, Кипар, у
укупном износу од
3.246.553,28 евра
Прихвата се Извештај о
пословању Националне
корпорације за осигурање
стамбених кредита за
период од 1. јануара до
31. децембра 2015. године
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гласник РС”, бр. 55/05,
71/05 - исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 - УС,
72/12, 7/14 - УС и 44/14)
113.

Закључак
05 Број: 48-6283/2016
од 7. јула 2016. године

Члан 17. став 1. и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

114.

Закључак
05 Број: 48-6302/2016
од 15. јула 2016. године

Члан 17. став 1. и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

115.

Закључак
05 Број: 400-6456/2016
од 15. јула 2016. године

116.

Закључак
05 Број: 48-6613/2016
од 27. јула 2016. године

Члан 76. ст. 1. и 3.
Закона о буџетском
систему („Службени
гласник РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 исправка, 108/13, 142/14,
68/15 - други закон и
103/15)
Члан 17. став 1. и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14),
а у вези са чланом 33.
став 5. Закона о
девизном пословању
(„Службени гласник
РС”, бр. 62/06, 31/11,
119/12 и 139/14)

Усваја се Нацрт
споразума о изменама и
допунама Споразума о
зајму између Владе
Републике Србије као
зајмопримца и Владе
Републике Азербејџан као
зајмодавца за
финансирање изградње
деоница Љиг – Бољковци,
Бољковци – Таково и
Таково – Прељина
аутопутa Е – 763 у
Републици Србији од 2.
фебруара 2012. године
Усваја се Нацрт писма о
сагласности, којим се
Европској банци за
обнову и развој дозвољава
да емитује динарске
хартије од вредности на
тржишту Републике
Србије
Усваја се Извештај о
извршењу буџета
Републике Србије за
период од 1. јануара до
30. јуна 2016. године

/

/

/

/

/

/

Влада је сагласна да
Југоимпорт-СДПР ЈП
Београд, као поверилац,
изврши наплату од другог
нерезидента, а не од
нерезидента од кога
потражује, односно
наплату од Tomorrow
Advance PTE Ltd,
Сингапур, као новог
дужника, уместо од
Myanmar Consultancy
Company Limited,
Мјанмар, као старог
дужника, ради делимичне
и авансне наплате
потраживања у укупном
износу од 140.357 евра
насталих по основу
закључених поруџбеница
бр. GWAS-MB-8-1-2015,
GWAS-MB-8-2-2015 и
GWAS-MB-6011/2016/Yugo о извозу
робе, као и следећих
профактура које је

/

/
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117.

Закључак
05 Број: 48-6614/2016
од 27. јула 2016. године

Члан 17. став 1. и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14),
а у вези са чланом 23.
став 3. Закона о
девизном пословању
(„Службени гласник
РС”, бр. 62/06, 31/11,
119/12 и 139/14)

118.

Закључак
05 Број: 48-6638/2016
од 27. јула 2016. године

Члан 17. став 1. и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

119.

Закључак
Број: 018-6683/2016
27. јула 2016. године

Члан 17. став 1. и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

120.

Закључак
05 Број: 021-5648/2016
од 27. јула 2016. године

Члан 17. став 1. и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14),
а у вези са чл. 21. и 23.
став 3. Закона о
Агенцији за осигурање
депозита („Службени
гласник РС”, број 14/15)

Југоимпорт-СДПР ЈП
Београд испоставио
Myanmar Consultancy
Company Limited,
Мјанмар
Влада је сагласна да НИС
а.д. Нови Сад, као
резидент, изда средство
обезбеђења по кредитном
послу између два
нерезидента у
иностранству у корист
нерезидента Banca
Romaneasca, Румунија, у
износу од 10.000.000 евра
увећаном за припадајуће
уговорене и оправдане
трошкове, а по основу
Уговора о кредитној
линији за документарне
послове закљученог
између Banca Romaneasca,
Румунија, као нерезидента
- кредитора, и NIS Petrol
SRL, Румунија, као
нерезидента - кредитног
дужника
Усваја се Нацрт пријаве за
кредит за повлашћеног
купца кинеској ExportImport банци за
финансирање Пројекта
изградње аутопута Е-763,
деонице Сурчин Обреновац
Усваја се текст Споразума
о умножавању и
ограниченом одрицању од
извршења споразума о
ауторским правима у
циљу званичног усвајања
међународних стандарда
од стране Владе
Републике Србије, који
закључују Влада
Републике Србије и
Међународнa федерацијa
рачуновођа (IFAC)
Прихвата се Извештај о
раду Агенције за
осигурање депозита за
2015. годину и Годишњи
финансијски извештај
Агенције за осигурање
депозита за 2015. годину
са Извештајем независног
ревизора о извршеној
ревизији финансијских
извештаја Агенције за
осигурање депозита на
дан 31. децембра 2015.
године
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121.

Закључак
05 Број: 021-6755/2016
од 27. јула 2016. године

Члан 17. став 1. и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)
Члан 10. став 1. Закона о
јавном дугу („Службени
гласник РС”, бр. 61/05,
107/09, 78/11 и 68/15) и
члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

122.

Закључак
05 Број: 48-7254/2016
од 12. августа 2016. године

123.

Закључак
05 Број: 48-7294/2016
од 15. августа 2016. године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

124.

Закључак
05 Број: 48-7294/2016
од 23. августа 2016. године

Члан 17. став 4. тачка 5)
Закона о приватизацији
(„Службени гласник
РС”, бр. 83/14, 46/15,
112/15 и 20/16 аутентично тумачење) и
члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05 - исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 - УС,
72/12, 7/14 - УС и 44/14)

125.

Закључак
05 Број: 48-7340/2016
од 29. августа 2016. године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

Прихвата се Извештај о
раду Мреже за сузбијање
неправилности и превара
у поступању са
финансијским средствима
Европске уније за период
април - јун 2016. године
Утврђује се Основа за
вођење преговора између
Владе Републике Србије и
Фонда за развој Абу
Дабија (Влада Емирата
Абу Даби, Уједињени
Арапски Емирати) о
одобрењу финансијског
кредита Републици
Србији за буџетску
подршку
Усваја се Нацрт писма о
намерама којим се
прихватају ревидирани
циљеви и мере економске
политике за период 2016 2017. године, договорени
са Међународним
монетарним фондом у
оквиру четвртог и петог
разматрања stand-by
аранжмана из
предострожности, као и
текст Меморандума о
економској и
финансијској политици са
Техничким
меморандумом о
разумевању
Влада је сагласна да се из
приватизационих
примања буџета
Републике Србије одобри
краткорочна бескаматна
позајмица Јавној
медијској установи Радиотелевизија Србије,
Београд, у износу од
289.000.000,00 динара на
име обезбеђења
недостајућих средстава за
финансирање основне
делатности Јавне медијске
установе Радио-телевизија
Србије, Београд
Усваја се Нацрт писма
којим се од Европске
банке за обнову и развој
тражи продужетак рока за
повлачење последње
транше зајма и завршетак
Пројекта по Споразуму о
зајму (К10) између
Републике Србије и
Европске банке за обнову
и развој
40
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126.

Закључак
05 Број: 48-7489/2016
од 5. септембра 2016.
године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

127.

Закључак
05 Број: 023-8298/2016
од 13. септембра 2016.
године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

128.

Закључак
05 Број: 401-8123/2016
од 13. септембра 2016.
године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

129.

Закључак
05 Број: 48-8261/2016
од 13. септембра 2016.
године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

130.

Закључак
05 Број: 424-8004/2016
од 13. септембра 2016.
године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

Влада се упознала са
потребом потписивања
Меморандума о
разумевању између
Овлашћеног института за
јавне финансије и
рачуноводство и
Републике Србије –
Министарства финансија
– Управе за трезор
Прихвата се захтев
акционара Привредног
друштва Југоинспект
Београд а.д, да Република
Србија, као контролни
акционар, изврши откуп
акција, у укупном износу
од 83.507,60 динара, у
складу са чланом 522.
Закона о привредним
друштвима
Влада је сагласна да се,
изузетно у септембру
2016. године, исплата
плата, односно зарада
запосленима код
корисника буџетских
средстава општине
Смедеревска Паланка
изврши у три дела, због
тешке финансијске
ситуације у тој општини
Усваја се Нацрт писма
којим се потврђује да
зајам за Raiffeisen Leasing
d.o.o. Beograd, за
финансирање пројеката
малих и средњих
предузећа, као и пројеката
које ће спроводити
локалне власти и крајњи
корисници било које
величине, спада у
делокруг Оквирног
споразума између
Републике Србије и
Европске инвестиционе
банке којим се регулишу
активности ЕИБ у
Републици Србији,
потписаног 11. маја 2009.
године
Усваја се Нацрт оквирног
споразума о пружању
услуга правног
саветовања и заступања у
вези са емитовањем
обвезница Републике
Србије на међународном
финансијском тржишту за
2016. и 2017. годину
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131.

Закључак
05 Број: 48-8260/2016
од 13. септембра 2016.
године

Члан 10. став 1. Закона о
јавном дугу („Службени
гласник РС”, бр. 61/05,
107/09, 78/11 и 68/15) и
члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)
Чл. 5. и 6. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних уговора
(„Службени гласник
PC”, број 32/13) и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

132.

Закључак
05 Број: 337-8135/2016
од 13. септембра 2016.
године

133.

Закључак
05 Број: 48-8002/2016
од 13. септембра 2016.
године

134.

Закључак
05 Број: 48-8000/2016
од 13. септембра 2016.
године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

135.

Закључак
05 Број: 119-8264/2016
од 13. септембра 2016.
године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

Утврђује се Oснова за
преговоре са
Међународном банком за
обнову и развој у вези са
одобравањем зајма за
Пројекат изградње
аутопута на Коридору X –
додатно финансирање

/

/

Утврђује се Основа за
вођење преговора ради
закључења
Мултилатералног
инструмента

/

/

Усваја се Нацрт писма
којим се од Европске
инвестиционе банке
тражи измена бр. 2
Финансијског уговора
између Републике Србије
и Европске инвестиционе
банке Аутопут Коридор
10 (Е-75)
Усваја се Нацрт писма
којим се од Европске
инвестиционе банке
тражи измена бр. 2
Финансијског уговора
између Републике Србије
и Европске инвестиционе
банке Коридор 10
Аутопут (Е-80) Фаза 1
Овлашћују се др Душан
Вујовић, министар
финансија, Ненад
Мијаиловић државни
секретар у Министарству
финансија и Бранко
Дрчелић, вршилац
дужности директора
Управе за јавни дуг у
Министарству финансија,
да у име Владе, као
заступника Републике
Србије, потписују пратећа
писма, на онову којих се
повлаче транше
кредитних средстава из
Оквирног споразума
између Републике Србије
и Банке за развој Савета
Европе о финансирању
пројекта ,,Образовање за
социјалну инклузију” Ф/П
1746 (2011), који је

/

/

/

/

/

/
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136.

Закључак
05 Број: 119-8262/2016
од 13. септембра 2016.
године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

137.

Закључак
05 Број: 119-8410/2016
од 13. септембра 2016.
године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

потврђен Законом о
потврђивању Оквирног
споразума између
Републике Србије и Банке
за развој Савета Европе о
финансирању пројекта
,,Образовање за социјалну
инклузију” („Службени
гласник РС –
Међународни уговори”,
број 1/12). Закључак
Владе 05 Број: 1195048/2014 од 5. јуна 2014.
године, ставља се ван
снаге
Овлашћују се др Душан
Вујовић, министар
финансија, Ненад
Мијаиловић државни
секретар у Министарству
финансија и Бранко
Дрчелић, вршилац
дужности директора
Управе за јавни дуг у
Министарству финансија,
да у име Владе, као
заступника Републике
Србије, потписују пратећа
писма, на основу којих се
повлаче транше
кредитних средстава из
Оквирног уговора о зајму
Ф/П 1739, закљученог
између Банке за развој
Савета Европе и
Републике Србије, који је
потврђен Законом о
потврђивању Оквирног
уговора о зајму Ф/П 1739
између Банке за развој
Савета Европе и
Републике Србије
(„Службени гласник РС Међународни уговори”,
број 1/12). Закључак
Владе 05 Број: 1195046/2014 од 5. јуна 2014.
године, ставља се ван
снаге
Овлашћују се Младен
Шарчевић, министар
просвете, науке и
технолошког развоја,
Светлана Љубичић,
вршилац дужности
директора Управе за
трезор, Милорад Ившан,
вршилац дужности
помоћника директора –
координатора Управе за
трезор и Гордана Пуља,
помоћник директора
Управе за трезор, да могу
43
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/

/

/

138.

Закључак
05 Број: 119-8411/2016
од 13. септембра 2016.
године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

139.

Закључак
05 Број: 119-8415/2016
од 13. септембра 2016.
године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

да располажу средствима
зајма Банке за развој
Савета Европе Ф/П 1739
(Пројекат истраживање и
развој у јавном сектору)
са посебног наменског
девизног рачуна
Овлашћују се Славица
Јелача, помоћник
министра правде, у
Сектору за материјално
финансијске послове,
Светлана Љубичић,
вршилац дужности
директора Управе за
трезор, Милорад Ившан,
вршилац дужности
помоћника директора –
координатора Управе за
трезор, Гордана Пуља,
помоћник директора
Управе за трезор и Милан
Танасковић, начелник
Одељења за материјално
финансијске послове у
Министарству правде, да
могу да располажу
средствима зајма Банке за
развој Савета Европе LD
1764 (2012) (Пројекат
делимичног финансирања
изградње и опремања
нове затворске установе у
Панчеву) са посебног
наменског девизног
рачуна
У Закључку Владе 05
Број: 119-1262/2011 од 24.
фебруара 2011. године, 05
Број: 119-3156/2011 од 28.
априла 2011. године, 05
Број: 119-1748/2012 од 16.
марта 2012. године и 05
Број: 119-5602/2012 од 20.
септембра 2012. године,
тачка 2. мења се и гласи:
„2. Овлашћују се Младен
Шарчевић, министар
просвете, науке и
технолошког развоја,
Светлана Љубичић,
вршилац дужности
директора Управе за
трезор, Милорад Ившан,
вршилац дужности
помоћника директора координатора Управе за
трезор и Гордана Пуља,
помоћник директора
Управе за трезор, да могу
да располажу средствима
зајма Банке за развој
Савета Европе Ф/П 1711
44
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/
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/

140.

Закључак
05 Број: 119-8278/2016
од 13. септембра 2016.
године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

(2010) са посебног
наменског девизног
рачуна (Пројекат
делимичног финансирања
квалификованих
инвестиција за
унапређење научне и
образовне
инфраструктуре и
обезбеђење смештаја за
младе истраживаче у
Србији)
У Закључку Владе 05
Број: 119-15533/2014 од 7.
децембра 2014. године и
05 Број: 119-2891/2015 од
19. марта 2015. године,
тачка 2. мења се и гласи:
„2. Овлашћују се др
Душан Вујовић, министар
финансија, Златко
Миликић, вршилац
дужности помоћника
министра финансија,
Ненад Мијаиловић,
државни секретар у
Министарству финансија,
Срђан Михајловић,
председник Одбора
директора Агенције за
осигурање депозита,
Лидија Перовић, члан
Одбора директора
Агенције за осигурање
депозита, Владимир
Медан, члан Одбора
директора Агенције за
осигурање депозита,
Силвија Сеизовић,
директор Сектора за
развој, комуникације и
међународну сарадњу
Агенције за осигурање
депозита, Светлана
Љубичић, вршилац
дужности директора
Управе за трезор,
Милорад Ившан, вршилац
дужности помоћника
директора – координатора
Управе за трезор и
Гордана Пуља, помоћник
директора Управе за
трезор, да могу, у складу
са одредбама Споразума о
зајму IBRD 8340 YF
(Пројекaт подршке
Агенцији за осигурање
депозита), да располажу
средствима зајма са
посебног девизног рачуна
отвореног за потребе
реализације дела зајма
45
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/

141.

Закључак
05 Број: 40-8256/2016
од 13. септембра 2016.
године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

који се односи на
предвиђену техничку
асистенцију.”
У закључку Владе 05
Број: 40-7181/2010 од 7.
октобра 2010. године, 05
Број: 40-3155/2011 од 28.
априла 2011. године, 05
Број: 40-1894/2012 од 16.
марта 2012. године, 05
Број: 40-5601/2012 од 20.
септембра 2012. године,
05 Број: 40-8576/2013 од
14. октобра 2013. године,
05 Број: 40-4497/2014 од
29. маја 2014. године и 05
Број: 40-12576/2014 од 15.
октобра 2014. године, тач.
3. и 4. мењају се и гласе:
„3. Овлашћују се др
Душан Вујовић, министар
финансија, Младен
Шарчевић, министар
просвете, науке и
технолошког развоја и
Ненад Мијаиловић,
државни секретар у
Министарству финансија,
да могу да потписују
захтеве за исплату из
тачке 1. овог закључка, у
складу са Финансијским
уговором (Истраживање и
развој у јавном сектору)
између Републике Србије
и Европске инвестиционе
банке; 4. Овлашћују се,
Младен Шарчевић,
министар просвете, науке
и технолошког развоја,
Светлана Љубичић,
вршилац дужности
директора Управе за
трезор, Милорад Ившан,
вршилац дужности
помоћника директора –
координатора Управе за
трезор и Гордана Пуља,
помоћник директора
Управе за трезор, да могу
да располажу средствима
зајма са посебног
девизног рачуна.”
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142.

Закључак
05 Број: 40-8254/2016
од 13. септембра 2016.
године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

У закључку Владе 05
Број: 40-7357/2010 од 14.
октобра 2010. године, 05
Број: 40-2489/2011 од 1.
априла 2011. године, 05
Број: 40-2034/2012 од 22.
марта 2012. године, 05
Број: 40-6568/2012 од 18.
октобра 2012. године, 05
Број: 40-8432/2013 од 14.
октобра 2013. године, 05
Број: 40-4502/2014 од 29.
маја 2014. године и 05
Број: 40-12577/2014 од 15.
октобра 2014. године, тач.
3. и 4. мењају се и гласе:
„3. Овлашћују се др
Душан Вујовић, министар
финансија, Младен
Шарчевић, министар
просвете, науке и
технолошког развоја и
Ненад Мијаиловић,
државни секретар у
Министарству финансија,
да могу да потписују
захтеве за исплату из
тачке 1. овог закључка, у
складу са Финансијским
уговором између
Републике Србије и
Европске инвестиционе
банке – Програм
модернизације школа.
4. Овлашћују се, Младен
Шарчевић, министар
просвете, науке и
технолошког развоја,
Светлана Љубичић,
вршилац дужности
директора Управе за
трезор, Милорад Ившан,
вршилац дужности
помоћника директора –
координатора Управе за
трезор и Гордана Пуља,
помоћник директора
Управе за трезор, да могу
да располажу средствима
кредита са посебног
девизног рачуна.”
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143.

Закључак
05 Број: 119-8414/2016
од 13. септембра 2016.
године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

144.

Закључак
05 Број: 420-8697/2016
од 29. септембра 2016.
године

Члан 17. став 4. тачка 5)
Закона о приватизацији
(„Службени гласник
РС”, бр. 83/14, 46/15,
112/15 и 20/16 аутентично тумачење) и
члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05 - исправка, 101/07,

У Закључку Владе 05
Број: 119-3860/2012 од 30.
маја 2012. године, 05 Број:
119-9287/2013 од 1.
новембра 2013. године и
05 Број: 119- 2570/2015 од
12. марта 2015. године,
тач. 1. и 2. мењају се и
гласе: „1. Овлашћују се др
Душан Вујовић, министар
финансија, Нела
Кубуровић, министар
правде, Ненад
Мијаиловић, државни
секретар у Министарству
финансија и Славица
Јелача, помоћник
министра за материјално
финансијске послове у
Министарству правде, да
у складу са Финансијским
уговором закљученим
између Републике Србије
и Европске инвестиционе
банке број FI No. 31.147
SERAPIS No. 2009-0405,
потписују захтеве за
исплату средстава зајма и
потврде које издаје
Зајмопримац (Пројекат
унапређења објеката
правосудних органа).
2. Овлашћују се Нела
Кубуровић, министар
правде, Славица Јелача,
помоћник министра за
материјално-финансијске
послове у Министарству
правде, Светлана
Љубичић, вршилац
дужности директора
Управе за трезор,
Милорад Ившан, вршилац
дужности помоћника
директора - координатора
Управе за трезор и
Гордана Пуља, помоћник
директора Управе за
трезор, да могу да
располажу средствима
зајма са посебног
наменског девизног
рачуна.”
Влада је сагласна да се
Јавној медијској установи
„Радио-телевизија
Србије” одобри
продужење рока за
повраћај средстава која су
тој установи стављена на
располагање у 2015.
години, по основу уговора
о краткорочном кредиту,
48
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65/08, 16/11, 68/12 - УС,
72/12, 7/14 - УС и 44/14)

у износу од
145.000.000,00 динара
Даје се сагласност на
Одлуку Управног одбора
Агенције за осигурање
депозита О.бр.РЧ-126/16
од 31. августа 2016.
године, којом се укупно
остварени добитак у 2015.
години исказан у
годишњем Финансијском
извештају Агенције за
осигурање депозита са
стањем на дан 31.
децембра 2015. године, у
износу од 321.932.909,31
динара, усмерава у Фонд
за осигурање депозита,
ради покрића негативног
финансијског резултата и
повећања капитала Фонда
за осигурање депозита
Влада је сагласна да
Југоимпорт-СДПР ЈП
Београд, као поверилац,
изврши наплату од другог
нерезидента, а не од
нерезидента од кога
потражује, односно
наплату од Tomorrow
Advance PTE Ltd,
Сингапур, као новог
дужника, уместо од
Myanmar Consultancy
Company Limited,
Мјанмар, као старог
дужника, ради делимичне
и авансне наплате
потраживања у укупном
износу од 26.317,00 евра
насталих по основу
поруџбеница бр. GWASMB-602-1/2016/Yugo и
GWAS-MB-8-2-2015-1 о
извозу робе, као и
профактуре број
4320/MD/6412 од 17. маја
2016. године и фактуре
број 16000554 од 3. јуна
2016. године

145.

Закључак
05 Број: 41-8700/2016
од 29. септембра 2016.
године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

146.

Закључак
05 Број: 481-8889/2016
од 29. септембра 2016.
године

Члан 33. став 5. Закона о
девизном пословању
(„Службени гласник
РС”, бр. 62/06, 31/11,
119/12 и 139/14) и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12- УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)
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147.

Закључак
05 Број: 481-8888/2016
од 29. септембра 2016.
године

Члан 33. став 5. Закона о
девизном пословању
(„Службени гласник
РС”, бр. 62/06, 31/11,
119/12 и 139/14) и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12- УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

148.

Закључак
05 Број: 401-9212/2016
од 29. септембра 2016.
године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

149.

Закључак
05 Број: 48-8997/2016
од 29. септембра 2016.
године

150.

Закључак
05 Број: 037-8976/2016
од 29. септембра 2016.
године

Члан 10. став 1. Закона о
јавном дугу („Службени
гласник РС”, бр. 61/05,
107/09, 78/11 и 68/15) и
члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

Влада је сагласна да
привредно друштво
Борбени сложени системи
д.о.о., Београд, као
кредитни дужник, изврши
плаћање другом
нерезиденту, а не
нерезиденту коме дугује,
односно плаћање Anarysis
Enterprises Limited, Кипар,
као новом кредитору и
примаоцу потраживања,
уместо Bluedrop
Enterprises Limited, Кипар,
као старом кредитору и
преносиоцу потраживања,
ради измирења обавезе у
укупном износу од
44.444,00 УСД настале по
основу Купопродајног
уговора број BB-01IM/EX/11 за испоруку
лансера ракета за
хеликоптере М17,
закљученог 21. октобра
2011. године између
привредног друштва
Борбени сложени системи
д.о.о., Београд, као купца,
и Bluedrop Enterprises
Limited, Кипар, као
продавца и испостављене
фактуре број 1/2014 од 1.
августа 2014. године на
износ од 44.444,00 УСД
Влада је сагласна да се
изузетно, у октобру,
новембру и децембру
2016. године исплата
плата, односно зарада
запосленима код
корисника буџетских
средстава општине
Смедеревска Паланка
врши у три дела, због
тешке финансијске
ситуације у тој општини
Утврђује се Основа за
вођење преговора са
кинеском Export-Import
банком у вези са
одобравањем кредита за
повлашћеног купца за
финансирање Пројекта
изградње аутопута Е-763,
деонице СурчинОбреновац
Утврђује се Платформа за
учешће делегације
Републике Србије на
Годишњој скупштини
Одбора гувернера
Међународног
50
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151.

Закључак
05 Број: 48-8990/2016
од 29. септембра 2016.
године

152.

Закључак
05 Број: 48-9189/2016
од 29. септембра 2016.
године

153.

Закључак
05 Број: 48-8861/2016
од 29. септембра 2016.
године

154.

Закључак
05 Број: 424-9000/2016
од 29. септембра 2016.
године

155.

Закључак
05 Број: 119-8659/2016
од 29. септембра 2016.
године

Члан 10. став 3. Закона о
јавном дугу („Службени
гласник РС”, бр. 61/05,
107/09, 78/11 и 68/15) и
члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14- УС и 44/14)
Члан 10. став 3. Закона о
јавном дугу („Службени
гласник РС”, бр. 61/05,
107/09, 78/11 и 68/15) и
члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14- УС и 44/14)
Члан 10. став 1. Закона о
јавном дугу („Службени
гласник РС”, бр. 61/05,
107/09, 78/11 и 68/15) и
члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14) и
члан 7. став 1. Закона о
реструктурирању дуга
по НФА и ТДФА
издавањем обвезница
Републике Србије
(„Службени гласник
РС”, број 61/05)
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

монетарног фонда и
Групације Светске банке
(3-12. октобар 2016.
године, Вашингтон,
Сједињене Америчке
Државе)
Прихвата се Извештај са
преговора са
Међународном банком за
обнову и развој у вези са
одобравањем Другог
програмског зајма за
развој и реструктурирање
државних предузећа

/

/

Прихвата се Извештај са
преговора са
Међународном банком за
обнову и развој у вези са
одобравањем зајма за
додатно финансирање за
Пројекат аутопут Коридор
10

/

/

У Закључку Владе 05
Број: 48-7254/2016 од 12.
августа 2016. године,
тачка 3. мења се и гласи:
,,3. Усваја се Нацрт
уговора о зајму између
Владе Републике Србије и
Фонда за развој Абу
Дабија за буџетску
подршку (замењени
текст).”
Усваја се Oбавештење о
превременом откупу
Oбвезница 2024 у износу
од 100.000.000 америчких
долара, у износу
номиналне вредности
обвезница

/

/

/

/

Овлашћују се, Младен
Шарчевић, министар
просвете, науке и
технолошког развоја,
Светлана Љубичић,
вршилац дужности
директора Управе за
трезор, Милорад Ившан,
вршилац дужности
помоћника директора –
координатора Управе за
трезор и Гордана Пуља,
помоћник директора

/

/
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156.

Закључак
05 Број: 018-9044/2016
од 5. октобра 2016. године

157.

Закључак
05 Број: 018-9337/2016
од 5. октобра 2016. године

158.

Закључак
05 Број: 436-9616/2016
од 2016. године

159.

Закључак
05 Број: 021-9369/2016
од 11. октобра 2016. године

Члан 6. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних уговора
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 32/13) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 –УС и 44/14)
Чл. 5. и 6. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних уговора
(„Службени гласник
PC”, број 32/13) и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

Члан 11. став 4. Закона о
слободним зонама
(„Службени гласник
РС”, број 62/06) и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 - УС,
72/12, 7/14 - УС и 44/14)

Управе за трезор, да могу
да располажу средствима
зајма Банке за развој
Савета Европе Ф/П 1746
(2011) са наменског
девизног рачуна (Пројекат
– Образовање за
социјалну инклузију)
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Народне
Републике Кине о
сарадњи и узајамној
помоћи у царинским
питањима

/

/

Утврђује се Основа за
вођење преговора ради
закључења Уговора
између Владе Републике
Србије и Владе Султанатa
Оман o избегавању
двоструког опорезивања у
односу на порезе на
доходак и на имовину

/

/

Влада је одлучила да се
ради реализације мере 4.2
Националног програма за
сузбијање сиве економије,
а у складу са Акционим
планом за спровођење
Националног програма за
сузбијање сиве економије,
предузму активности у
вези са припремама за
организовање наградне
игре у роби и услугама у
оквиру кампање
„Подизање свести грађана
и привреде о значају
сузбијања сиве економије
и мотивација за
поштовање прописа”
Прихвата се Извештај о
пословању слободних
зона у Републици Србији
за 2015. годину

/

/

/

/
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160.

Закључак
05 Број: 420-9439/2016
од 2016. године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

161.

Закључак
05 Број: 48-9474/2016
од 2016. године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

162.

Закључак
05 Број: 48-9481/2016
од 2016. године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

163.

Закључак
05 Број: 48-9489/2016
од 2016. године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

Прихвата се Извештај
Радне групе за израду
Стратегије за решавање
проблематичних кредита
о спровођењу Стратегије
за решавање
проблематичних кредита
за IV квартал 2015. године
и I квартал 2016. године
Усваја се Нацрт писма
којим се од Међународне
банке за обнову и развој
тражи измена Споразума
о зајму (Пројекат хитне
санације од поплава)
између Републике Србије
и Међународне банке за
обнову и развој
Овлашћују се др Душан
Вујовић, министар
финансија, Ненад
Мијаиловић, државни
секретар у Министарству
финансија и Горан
Кнежевић, министар
привреде, да потписују
захтеве за исплату и
потврде зајмопримца,
предвиђене Финансијским
уговором између
Републике Србије и
Европске инвестиционе
банке за реализацију
пројекта „Зајам за
општинску и регионалну
инфраструктуру”.
Овлашћују се Горан
Кнежевић, министар
привреде, Драган
Стевановић, државни
секретар у Министарству
привреде, Светлана
Љубичић, вршилац
дужности директора
Управе за трезор,
Милорад Ившан, вршилац
дужности помоћника
директора – координатора
Управе за трезор и
Гордана Пуља, помоћник
директора Управе за
трезор, да могу да
располажу средствима
зајма са посебног
девизног рачуна.”
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164.

Закључак
05 Број: 404-9922/2016
од 2016. године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

165.

Закључак
05 Број: 119-9846/2016
од 2016. године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

Овлашћује се
Министарство финансија
да у име и за рачун
Републике Србије,
спроведе пoступак јавне
набавке услуга
саветовања у пословању и
управљању Фондом за
развој Републике Србије и
Агенцијом за осигурање и
финансирање извоза а.д.
Ужице, ради израде
дијагностичке студије на
основу које ће се
формулисати предлог за
унапређење управљања и
оперативних процедура
наведених финансијских
институција
У Закључку Владе 05
Број:119-3573/2015 од 2.
априла 2015. године, тач.
1. и 2. мењају се и гласе:
„1. Овлашћују се др
Душан Вујовић, министар
финансија, Ненад
Мијаиловић, државни
секретар у Министарству
финансија, Бранислав
Недимовић, министар
пољопривреде и заштите
животне средине, Наташа
Милић, вршилац
дужности директора
Републичке дирекције за
воде и Дмитар Жакула,
директор Јединице за
имплементацију Пројекта
хитне санације од
поплава, да у складу са
одредбама Споразума о
зајму (Пројекат хитне
санације од поплава)
између Републике Србије
и Међународне банке за
обнову и развој - број
зајма IBRD 8449 YF, врше
повлачење средстaва са
рачуна зајма на девизни
наменски рачун.
2. Овлашћују се
Бранислав Недимовић,
министар пољопривреде и
заштите животне средине,
Наташа Милић, вршилац
дужности директора
Републичке дирекције за
воде, Дмитар Жакула,
директор Јединице за
имплементацију Пројекта
хитне санације од
поплава, Светлана
Љубичић, вршилац
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166.

Закључак
05 Број: 400-9844/2016
од 20. октобра 2016. године

167.

Закључак
05 Број: 130-10157/2016
од 27. октобра 2016. године

168.

Закључак
05 Број: 48-10243/2016
од 27. октобра 2016. године

Члан 76. ст. 1. и 3.
Закона о буџетском
систему („Службени
гласник РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 исправка, 108/13, 142/14,
68/15 - други закон и
103/15)
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС и 44/14)
и тачка 2. став 2. Одлуке
о распореду радног
времена у
министарствима,
посебним
организацијама и
службама Владе,
Републичком јавном
правобранилаштву и
јавним агенцијама
(„Службени гласник
РС”, број 47/14)
Члан 10. став 3. Закона о
јавном дугу („Службени
гласник РС”, бр. 61/05,
107/09, 78/11 и 68/15) и
члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14- УС и 44/14)

дужности директора
Управе за трезор,
Милорад Ившан, вршилац
дужности помоћника
директора - координатора
Управе за трезор и
Гордана Пуља, помоћник
директора Управе за
трезор, да у складу са
одредбама Споразума о
зајму (Пројекат хитне
санације од поплава)
између Републике Србије
и Међународне банке за
обнову и развој - број
зајма IBRD 8449 YF,
располажу средствима
зајма са девизног
наменског рачуна.”
Усваја се Извештај о
извршењу буџета
Републике Србије за
период од 1. јануара до
30. септембра 2016.
године

/

/

Даје се сагласност на
Решење министра
финансија о распореду
радног времена у
Министарству финансија
– Управи за трезор број:
130-03-2/2016-01 од 25.
октобра 2016. године

/

/

Прихвата се Извештај са
преговора са кинеском
Export-Import банком у
вези са одобравањем
кредита за повлашћеног
купца за Пројекат
изградње аутопута Е-763
(деоница Сурчин Обреновац)

/

/
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169.

Закључак
05 Број: 48-10297/2016
од 3. новембра 2016. године

Члан 33. став 5. Закона о
девизном пословању
(„Службени гласник
РС”, бр. 62/06, 31/11,
119/12 и 139/14) и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

170.

Закључак
05 Број: 48-10197/2016
од 3. новембра 2016. године

171.

Закључак
05 Број: 48-10453/2016
од 3. новембра 2016. године

Члан 10. став 3. Закона о
јавном дугу („Службени
гласник РС”, бр. 61/05,
107/09, 78/11 и 68/15) и
члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14- УС и 44/14)
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник PC”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14),
а у вези са чланом 69.
став 1. тачка 9) Закона о
јавним предузећима
(„Службени гласник
PC”,број 15/16)

172.

Закључак
05 Број: 48-10453/2016
од 3. новембра 2016. године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

Влада је сагласна да
Институт за ратарство и
повртарство, Нови Сад,
као поверилац, изврши
наплату од другог
нерезидента, а не од
нерезидента од кога
потражује, односно
наплату од Franchcom Ldt
& Co KG, Аустрија, као
новог дужника, уместо од
Negin Sabz Borna PJS Co,
Иран, као старог дужника,
ради наплате
потраживања у укупном
износу од 1.163.828,88
евра по основу
купопродајних уговора
(списак)
Прихвата се Извештај са
преговора са Европском
инвестиционом банком у
вези са одобравањем
кредита за спровођење II
и III фазe Пројекта
унапређења објеката
правосудних органа

/

/

/

/

Прихвата се Нацрт
уговора о преносу
(новацији) и изменама и
допунама бр. 1 Уговора о
зајму бр. 41125 од 15.
септембра 2010. године
између „Железнице
Србије” акционарског
друштва, Београд,
Акционарског друштва за
управљање јавном
железничком
инфраструктуром
„Инфраструктура
железнице Србије”,
Београд, Акционарског
друштва за железнички
превоз робе „Србија
Карго”, Београд и
Европске банке за обнову
и развој
Прихвата се текст
Меморандума о
разумевању o
финансирању Пројекта
модернизације и
реконструкције мађарскосрпске железничке пруге
на територији Републике
Србије између Владе
Републике Србије, коју
представља Министарство
финансија, и кинеске
Еxport-Import банке

/

/

/

/
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173.

Закључак
05 Број: 48-10452/2016
од 3. новембра 2016. године

Члан 24. став 1. Закона о
јавном дугу („Службени
гласник РС”, бр. 61/05,
107/09, 78/11 и 68/15) и
члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

174.

Закључак
05 Број: 40-9496/2016
од 3. новембра 2016. године

175.

Закључак
05 Број: 420-10566/2016
од 9. новембра 2016. године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

Утврђује се Oснова за
вођење преговора са
Немачком развојном
банком KfW, Франкфурт
на Мајни, у вези са
одобравањем зајма Јавном
предузећу
„Електропривреда
Србије” ради спровођења
пројекта „Реконструкција
система за транспорт
пепела и шљаке, ТЕНТ А”
и давањем гаранције
Републике Србије
Немачкој развојној банци
KfW, Франкфурт на
Мајни по задуживању
Јавног предузећа
„Електропривреда
Србије”
Прихвата се Извештај о
спровођењу Програма
реформе управљања
јавним финансијама 2016
- 2020 за период децембар
2015 - јун 2016. године
Препоручује се Банци
Поштанској штедионици
а.д. Београд да у циљу
рефинансирања дуга
Аутономне покрајине
Војводине, Покрајинској
влади, у складу са
прописима и унутрашњим
актима Банке Поштанске
штедионице а.д. Београд
којима се уређује
управљање кредитним
ризиком банке, обезбеди
кредит за рефинансирање
недоспелих обавеза по
основу дугорочних
хартија од вредности –
дугорочних обвезница
које је емитовала у складу
са Одлуком о емисији
дугорочних хартија од
вредности, а које носе
ознаке ISIN број:
RSAPVJD90819 и CFI
код: DBFTAR
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176.

Закључак
05 Број: 018-10548/2016
од 9. новембра 2016. године

Чл. 5. и 6. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних уговора
(„Службени гласник
PC”, број 32/13) и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

177.

Закључак
05 Број: 420-10981/2016
од 17. новембра 2016.
године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

178.

Закључак
05 Број: 420-10988/2016
од 17. новембра 2016.
године

179.

Закључак
05 Број: 420-10983/2016
од 17. новембра 2016.
године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

180.

Закључак
05 Број: 420-10986/2016
од 17. новембра 2016.
године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

Овлашћује се Јелена
Стојовић, вршилац
дужности помоћника
министра финансија у
Сектору за уговарање и
финансирање програма из
средстава Европске уније,
да у својству руководиоца
Тела за уговарање у
оперативној структури за
управљање акционим
програмима и програмима
прекограничне сарадње
који се финансирају из
инструмента за
претприступну помоћ за
период 2014-2020. године
(ИПА II), у име корисника
ИПА II, закључује
уговоре за спровођење
акционих програма/
акција/ активности, као и
уговоре за спровођење
програма прекограничне
сарадње/операција
Прихвата се Нацрт анекса
број 1 Уговора о
дугорочном кредиту број
БР.В/У-4/2011 од
06.06.2011. године између
Banca Intesa AD Beograd,
Societe Generalе Banka
Srbija AD Beograd, Erste
Bank AD Novi Sad, Addiko
Bank AD Beograd,
Komercijalnа banka AD
Beograd и ЈП „Србијагас”
Нови Сад
Прихвата се Нацрт анекса
број 1 Уговора о кредиту
број 00-420-1303052.3 од
13.01.2010. године између
Banca Intesa AD Beograd и
ЈП „Србијагас” Нови Сад;
Прихвата се Нацрт анекса
бр. 1 Уговора о
дугорочном кредиту бр. Р
2817/14 од 8. децембра
2014. године, између ЈП
„Србијагас” Нови Сад и
UniCredit bank Srbija AD
Beograd и др
Прихвата се Нацрт анекса
1 Уговора о кредиту бр.
02-17010 од 20. децембра
2012. године, између ЈП
„Србијагас” Нови Сад и
Vojvođanske banke AD
Novi Sad, који је саставни
део овог закључка.
Прихвата се Нацрт анекса
бр. 1 Уговора о
дугорочном кредиту бр. Р
58
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181.

Закључак
05 Број: 420-10982/2016
од 17. новембра 2016.
године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

182.

Закључак
05 Број: 48-10809 /2016
од 17. новембра 2016.
године

Члан 33. став 5. Закона о
девизном пословању
(„Службени гласник
РС”, бр. 62/06, 31/11,
119/12 и 139/14) и члана
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

183.

Закључак
05 Број: 48-10762/2016
од 17. новембра 2016.
године

Члан 10. став 1. Закона о
јавном дугу („Службени
гласник РС”, бр. 61/05,
107/09, 78/11 и 68/15) и
члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

2749/12 од 20. децембра
2012. године, између ЈП
„Србијагас” Нови Сад и
UniCredit Bank Srbija AD
Beograd
Прихвата се Нацрт анекса
бр. 1 Уговора о кредиту
број: 00-421-0601649.0/КР
2012/864 од 8. октобра
2012. године, између ЈП
„Србијагас” Нови Сад и
OTP banka Srbija AD Novi
Sad и др.
Влада је сагласна да
Југоимпорт-СДПР ЈП
Београд, као поверилац,
изврши наплату од другог
нерезидента, а не од
нерезидента од кога
потражује, односно
наплату од Tomorrow
Advance PTE Ltd,
Сингапур, као новог
дужника, уместо од
Myanmar Consultancy
Company Limited,
Мјанмар, као старог
дужника, ради делимичне
и авансне наплате
потраживања у укупном
износу од 573.392 евра,
насталог по основу
закључених уговора бр.
3320/MD-MCC-2/2015 о
извозу услуге генералног
ремонта и модификације
компонената авиона
Супер галеб Г-4 и уговора
бр. 4320/MD-MCC-1/2016
о извозу робе, као и
следећих профактура које
је Југоимпорт-СДПР ЈП
Београд испоставио
Myanmar Consultancy
Company Limited,
Мјанмар
Утврђује се Oснова за
преговоре са
Међународном банком за
обнову и развој у вези са
одобравањем Првог
програмског зајма за
развојне политике у
области јавних расхода и
јавних предузећа ДПЛ 1
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184.

Закључак
05 Број: 119-10860/2016
од 17. новембра 2016.
године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

185.

Закључак
05 Број: 119-10456/2016
од 17. новембра 2016.
године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

186.

Закључак
05 Број: 021-10749/2016
од 17. новембра 2016.
године

187.

Закључак
05 Број:021-10751/2016
од 17. новембра 2016.
године

Члан 19. став 1. Закона о
Националној
корпорацији за
осигурање стамбених
кредита („Службени
гласник РС”, број 55/04)
и члан 43. став 3. Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05 - исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 - УС,
72/12, 7/14 - УС и 44/14)
Члан 17. став 2. Закона о
Националној
корпорацији за
осигурање стамбених
кредита („Сл. гласник
РС”, број 55/04) и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Сл. гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 - УС, 72/12,
7/14 - УС и 44/14)

Овлашћује се др Душан
Вујовић, министар
финансија, да у име
Владе, као заступника
Републике Србије,
потпише Писмо са
Анексом I, које се упућује
Mултилaтeрaлној
aгeнциjи зa гaрaнтoвaњe
инвeстициja (у даљем
тексту: MIGA), којим се
даје сагласност Владе
Републике Србије да
MIGA изда гаранцију која
се односи на
некомерцијалнe ризикe, а
у корист UniCredit S.p.A
и/или једне од њених
подружница или филијала
из Италије, у вези са
капиталом који би
користила UniCredit Bank
Srbija a.d. за обезбеђивање
кредита и других
финансијских услуга у
Републици Србији
Одређује се Душко
Маринковић, помоћник
директора – координатор
у Управи царина за
саветника за царинска
питања у Мисији
Републике Србије при ЕУ
у Бриселу, на период од
четири године, почев од 1.
јануара 2017. године
Влада се упознала са
Извештајем о пословању
Националне корпорације
за осигурање стамбених
кредита за период од 1.
јануара до 30. јуна 2016.
године, који је донео
Управни одбор
Националне корпорације
за осигурање стамбених
кредита на седици од 21.
септембра 2016. године
Влада се упознала са
Извештајем о резултатима
извршеног надзора за
период 1. јануар - 30. јун
2016. године, који је
донео Надзорни одбор
Националне корпорације
за осигурање стамбених
кредита на седници од 21.
септембра 2016. године
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188.

Закључак
05 Број: 401-11017/2016
од 29. новембра 2016.
године

Члан 54. став 2. Закона о
буџетском систему („Сл.
гласник РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13исправка, 108/13, 142/14,
68/15-др. закон и 103/15)
и члан 43. став 3. Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

189.

Закључак
05 Број: 420-11196/2016
од 29. новембра 2016.
године

190.

Закључак
05 Број: 420-11198/2016
од 29. новембра 2016.
године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

191.

Закључак
05 Број: 420-11421/2016
од 29. новембра 2016.
године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

192.

Закључак
05 Број: 420-11425/2016
од 29. новембра 2016.
године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

Влада је сагласна да
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре, преузме
обавезe по уговорима који
се односе на капиталне
издатке и захтевају
плаћање у више година за
капитални пројекат „М
1.11 КрагујевацБаточина”

/

/

Прихвата се Нацрт анекса
бр. 1 Уговора о
дугорочном кредиту бр. Р
3109/11 од 26. децембра
2011. године, између
UniCredit Bank Srbija AD
Beograd и Акционарског
друштва „Галеника” за
производњу лекова,
дентала, антибиотика,
фармацеутских сировина,
парафармацеутике,
ветеринарских производа
и адитива Београд
Прихвата се Нацрт анекса
бр. 1 уз Уговор о
дугорочном кредиту
кредитна партија бр. 00410-0204624.3 од 14.
децембра 2012. године,
између „Галеника” а.д.
Београд и Комерцијалне
банкe а.д. Београд
У Закључку Владе 05
Број: 420-10982/2016 од
17. новембра 2016. године
тачка 2. мења се и гласи:
„2. Прихвата се Нацрт
анекса број 1. Уговора о
дугорочном кредиту број
285-0000000077623-08 од
09.10.2012. године,
између Sberbank Srbija а.d.
Beograd и Јавног
предузећа „Србијагас”
Нови Сад
Прихвата се Нацрт анекса
бр. 5 Уговора о
дугорочном
инвестиционом кредиту
бр. Р 0293/12 од
20.02.2012. године,
између UniCredit bank
Srbija а.d. Beograd и „JATTehnikе” д.о.о. друштва са
ограниченом
одговорношћу за
одржавање и оправку
ваздухоплова Београд

/

/

/

/

/

/

/

/
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193.

Закључак
05 Број: 420-11423/2016
од 29. новембра 2016.
године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

194.

Закључак
05 Број: 48-11269 /2016
од 29. новембра 2016.
године

Члан 33. став 5. Закона о
девизном пословању
(„Службени гласник
РС”, бр. 62/06, 31/11,
119/12 и 139/14) и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12- УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

195.

Закључак
05 Број: 48-11453/2016
од 29. новембра 2016.
године

196.

Закључак
05 Број: 48-11004/2016
од 29. новембра 2016.
године

Члан 10. став 1. Закона о
јавном дугу („Службени
гласник РС”, бр. 61/05,
107/09, 78/11 и 68/15) и
члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

Налаже се Министарству
финансија – Управи за
јавни дуг, да изврши
превремену отплату
кредита датог по основу
Закона о давању гаранције
Републике Србије у
корист Deutsche Bank AG
London по задужењу
Јавног предузећа
„Србијагас” Нови Сад
ради реализације Пројекта
Јужни ток („Службени
гласник РС”, број 124/12),
до 31. јануара 2017.
године, Deutsche Bank AG
London која није пристала
на смањење каматне стопе
Влада је сагласна да
Предузеће за
телекомуникације
„Телеком Србија” а.д,
Београд, као кредитни
дужник, изврши плаћање
другом нерезиденту, а не
нерезиденту коме дугује,
односно плаћање
нерезиденту Erste Group
Bank AG, Аустрија, као
новом кредитору и
примаоцу потраживања,
уместо нерезиденту Erste
GCIB Finance IB.V in
liquidation, Холандија, као
старом кредитору и
преносиоцу потраживања,
ради измирења обавеза у
укупном износу од
5.569.773,94 евра
Утврђује се Oснова за
преговоре са
Међународном банком за
обнову и развој у вези са
одобравањем зајма за
Пројекат инклузивног
предшколског образовања
и васпитања

/

/

/

/

/

/

Усваја се Нацрт писма
којим се од Европске
инвестиционе банке
тражи измена и допуна
бр. 2 Финансијског
уговора (Програм
модернизације школа)
између Републике Србије
и Европске инвестиционе
банке

/

/
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197.

Закључак
05 Број: 119-11267/2016
од 29. новембра 2016.
године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

198.

Закључак
05 Број: 48-11519/2016
од 2. децембра 2016. године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

199.

Закључак
05 Број: 48-11702/2016
од 7. децембра 2016. године

Члан 10. став 1. Закона о
јавном дугу („Службени
гласник РС”, бр. 61/05,
107/09, 78/11 и 68/15) и
члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

У Закључку Владе 05
Број: 119-5791/2011 од 28.
јула 2011. године и 05
Број: 119-10166/2013 од
28. новембра 2013.
године, тачка 1. мења се и
гласи: „1. Овлашћују се др
Душан Вујовић, министар
финансија, Ненад
Мијаиловић, државни
секретар у Министарству
финансија и Бранко
Дрчелић, вршилац
дужности директора
Управе за јавни дуг, да у
име Владе, као заступника
Републике Србије, а у
складу са Уговором о
финансирању између
Европске инвестиционе
банке и „Железнице
Србије” а.д. Београд Пројекат обнове
железница II, потписују
уверење које издаје
Зајмопримац и захтев за
исплату.”
Усваја се Нацрт писма о
намерама, којим се
прихватају ревидирани
циљеви и мере економске
политике за период до
краја 2016. и за 2017.
годину, договорени са
Међународним
монетарним фондом у
оквиру шестог
разматрања stand-by
аранжмана из
предострожности; усваја
се текст Меморандума о
економској и
финансијској политици са
Техничким
меморандумом о
разумевању.
Утврђује се Основа за
вођење преговора са
Немачком развојном
банком KfW, Франкфурт
на Мајни, у вези са
одобравањем зајма за
реализацију Програма
водоснабдевања и
канализације у
општинама средње
величине у Србији V
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200.

Закључак
05 Број: 48-11706/2016
од 7. децембра 2016. године

201.

Закључак
05 Број: 48-11740/2016
од 7. децембра 2016. године

202.

Закључак
05 Број: 48-11449/2016
од 7. децембра 2016. године

203.

Закључак
05 Број: 48-11703/2016
од 7. децембра 2016. године

204.

Закључак
05 Број: 119-11711/2016
од 7. децембра 2016. године

Члан 10. став 1. Закона о
јавном дугу („Службени
гласник РС”, бр. 61/05,
107/09, 78/11 и 68/15) и
члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

Члан 10. став 3. Закона о
јавном дугу („Службени
гласник РС”, бр. 61/05,
107/09, 78/11 и 68/15) и
члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14- УС и 44/14)
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14),
а у вези са чланом 69.
став 1. тачка 9) Закона о
јавним предузећима
(„Службени гласник
РС”, број 15/16)

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

Утврђује се Основа за
вођење преговора са
Немачком развојном
банком KfW, Франкфурт
на Мајни, у вези са
одобравањем зајма ради
спровођења Програма
„Развој тржишта биомасе”

/

/

Усваја се Нацрт
протокола о изменама
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Руске Федерације о
одобрењу државног
извозног кредита Влади
Републике Србије од 11.
јануара 2013. године
Прихвата се Извештај са
преговора са
Међународном банком за
обнову и развој у вези са
одобравањем Првог
програмског зајма за
развојне политике у
области јавних расхода и
јавних предузећа

/

/

/

/

Прихвата се Нацрт
уговора о преносу
(новацији) и изменама и
допунама бр. 1 Уговора о
зајму бр. 42262 од 27.
јануара 2012. године
између „Железнице
Србије” акционарско
друштво, Београд,
Акционарског друштва за
управљање јавном
железничком
инфраструктуром
„Инфраструктура
железнице Србије”,
Београд, Акционарског
друштва за железнички
превоз путника „Србија
Воз”, Београд и Европске
банке за обнову и развој
Овлашћује се др Душан
Вујовић, министар
финансија, да у име
Владе, као заступника
Републике Србије,
потпише Измену и допуну
бр. 1 Одобреног захтева
са Анексом I, којим се
даје сагласност Владе
Републике Србије да
Мултилатерална агенција
за гарантовање
инвестиција може да
повећа износ гаранције,

/

/

/

/
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205.

Закључак
05 Број: 48-11706/2016
од 15. децембра 2016.
године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14),
а у вези са чланом 3.
став 1. тачка 9) Закона о
Агенцији за осигурање и
финансирање извоза
Републике Србије
(„Службени гласник
РС”, бр. 61/05 и 88/10)

206.

Закључак
05 Број: 48-11706/2016
од 15. децембра 2016.
године

207.

Закључак
05 Број: 420-12281/2016
од 23. децембра 2016.
године

Члан 43. став 3. Закона о
државној управи
(„Службени гласник
PC”, бр. 79/05, 101/07,
95/10 и 99/14), члан 4.
став 2. и члан 35. Уредбе
о начелима за
унутрашње уређење и
систематизацију радних
места у министарствима,
посебним
организацијама и
службама Владе
(„Службени гласник
PC”, бр. 81/07 –
пречишћен текст, 69/08,
98/12 и 87/13) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС и 44/14)
Члан 17. став 4. тачка 5)
Закона о приватизацији
(„Службени гласник
РС”, бр. 83/14, 46/15,
112/15 и 20/16 аутентично тумачење) и
члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05 - исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 - УС,

која се односи на
некомерцијални ризик, а у
корист Raiffeisen Bank
International AG, у вези са
капиталом који би
користила Raiffeisen banka
a.d. за обезбеђивање
кредита и других
финансијских услуга у
Републици Србији
Влада је сагласна да
Агенција за осигурање и
финансирање извоза
Републике Србије а.д.
Ужице по захтеву
привредног друштва ГП
Мостоградња а.д. Београд,
изда обавезујуће писмо о
намери издавања
гаранција за добро
извршење посла у износу
од укупно 800.000 евра у
корист привредног
друштва „Београд на
води” д.о.о. Београд, у
вези са тендером за
извођење радова –
бушење шипова на ПЛОТ
19.2 и ПЛОТ 18а.
Даје се сагласност на
Правилник о изменама и
допунама Правилника о
унутрашњем уређењу и
систематизацији радних
места у Министарству
финансија 08 број 112-012/652-2016 од 28.
новембра 2016. године и
на Правилник о изменама
и допунама Правилника о
унутрашњем уређењу и
систематизацији радних
места у Министарству
финансија – Управа
царина 08 број 112-012/652-1-2016 од 28.
новембра 2016. године

Влада је сагласна да се ЈП
„Србијагас”, Нови Сад
одобри продужење рока
за повраћај средстава која
су том јавном предузећу
стављена на располагање
у 2014. години, по основу
уговора о краткорочном
кредиту, у укупном
износу од
9.000.000.000,00 динара
65

/

/

/

/

/

/

72/12, 7/14 - УС и 44/14)

208.

Закључак
05 Број: 420-12282/2016
од 23. децембра 2016.
године

209.

Закључак
05 Број: 121-12366/2016
од 23. децембра 2016.
године

210.

Закључак
05 Број: 121-12365/2016
од 23. децембра 2016.
године

211.

Закључак
05 Број: 121-12364/2016
од 23. децембра 2016.
године

Члан 17. став 4. тачка 5)
Закона о приватизацији
(„Службени гласник
РС”, бр. 83/14, 46/15,
112/15 и 20/16 аутентично тумачење) и
члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05 - исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 - УС,
72/12, 7/14 - УС и 44/14)
Члан 127. став 1, а у вези
са чланом 8. став 1.
Закона о Војсци Србије
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/07, 88/09,
101/10 - др. закон, 10/15
и 88/15 - УС) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 - УС, 72/12,
7/14 - УС и 44/14)
Члан 184. став 6. Закона
о полицији („Службени
гласник РС”, број 6/16) и
члана 43. став 3. Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
7/05 - исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 - УС,
72/12, 7/14 - УС и 44/14)
Члан 184. став 6. Закона
о полицији („Службени
гласник РС”, број 6/16),
а у вези са чланом 20.
став 1. Закона о
Безбедносноинформативној агенцији
(„Службени гласник
РС”, бр. 42/02, 111/09,
65/14 - УС и 66/14) и
члана 43. став 3. Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
7/05 - исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 - УС,
72/12, 7/14 - УС и 44/14)

Влада је сагласна да се
Јавнoj медијскoj установи
Радио телевизија Србије
одобри продужење рока
за повраћај средстава која
су тој установи стављена
на располагање у 2012,
2013, 2015. и 2016.
години, по основу уговора
о краткорочном кредиту,
у укупном износу од
2.914.446.200,00 динара
Утврђује се основица за
обрачун и исплату плата
професионалних
припадника Војске
Србије, почев од плате за
децембар 2016. године, у
бруто износу од 36.141,41
динара (нето 25.335,13
динара)

/

/

/

/

Основица за обрачун и
исплату плата запослених
у Министарству
унутрашњих послова,
почев од плате за
децембар 2016. године,
износи – нето 25.335,12
динара, са припадајућим
порезом и доприносима за
обавезно социјално
осигурање
Основица за обрачун и
исплату плата припадника
Безбедносноинформативне агенције,
почев од плате за
децембар 2016. године,
износи – нето 1.619,59
динара, са припадајућим
порезом и доприносима за
обавезно социјално
осигурање

/

/

/

/
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212.

Закључак
05 Број: 121-12361/2016
од 23. децембра 2016.
године

Члан 3. став 1. Закона о
платама у државним
органима и јавним
службама („Службени
гласник РС”, бр. 34/01,
62/06 - др. закон, 116/08
- др. закон, 92/11, 99/11 др. закон, 10/13, 55/13 и
99/14), члана 9. став 1.
Закона о привременом
уређивању основица за
обрачун и исплату плата,
односно зарада и других
сталних примања код
корисника јавних
средстава („Службени
гласник
РС”, број 116/14) и члана
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05,71/05 - исправка,
101/07,65/08,16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 -УС и
44/14)

Плате запослених у
основном и средњем
образовању и ученичком
стандарду, које се
финансирају из буџета
обрачунаваће се и
исплаћивати по основици
која, почев од плате за
децембар 2016. године,
износи - нето 2.610,73
динара, са припадајућим
порезом и доприносима за
социјално осигурање;
плате запослених у
високом и вишем
образовању и
студентском стандарду
које се финансирају из
буџета обрачунаваће се и
исплаћивати по основици
која, почев од плате за
децембар 2016. године,
износи – нето 2.488,05
динара, са припадајућим
порезом и доприносима за
социјално осигурање;
плате запослених у
научно-истраживачкој
делатности истраживачима (осим
истраживачима који имају
радни однос заснован на
факултету) и помоћном
особљу које се
финансирају из буџета,
повећаће се за 5% почев
од плате за децембар
2016. године; плате
запослених у здравственој
и социјалној заштити,
обрачунаваће се и
исплаћивати по основици
која, почев од плате за
децембар 2016. године,
износи – нето 2.561,23
динара, са припадајућим
порезом и доприносима за
социјално осигурање;
плате запослених у
предшколском
образовању, могу се
обрачунавати и
исплаћивати по основици
која. почев од плате за
децембар 2016. године
може да износи – нето
2.610,73 динара, са
припадајућим порезом и
доприносима за социјално
осигурање; плате
запослених у установама
културе чији је оснивач
Република обрачунаваће
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213.

Закључак
05 Број: 420-12369/2016
од 23. децембра 2016.
године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

се и исплаћивати по
основици која, почев од
плате за децембар 2016.
године, износи – нето
2.512,45 динара, са
припадајућим порезом и
доприносима за социјално
осигурање; плате
запослених у установама
културе, чији је оснивач
локална власт, могу се
обрачунавати и
исплаћивати по основици
која, почев од плате за
децембар 2016. године,
може да износи – нето
2.512,45 динара, са
припадајућим порезом и
доприносима за социјално
осигурање
У Закључку Владе 05
Број: 420-10982/2016 од
17. новембра 2016. године
и 05 Број: 420-11421/2016
од 29. новембра 2016.
године, тачка 5. мења се и
гласи: „5. Налаже се
Министарству финансија
– Управи за јавни дуг, да
изврши превремену
отплату кредита датих по
основу Закона о давању
гаранције Републике
Србије у корист OТП
банка Србија а.д. Нови
Сад, „Volksbank” а.d.
Beograd, Војвођанске
банке а.д. Нови Сад,
Societe Generale Banka
Srbija а.d. Beograd,
Uniсredit Bank Srbija a.d.
Beograd, Amsterdam Trade
Bank Netherlands и
Deutsche Bank AG London
по задужењу Јавног
предузећа „Србијагас”
Нови Сад („Службени
гласник РС”, број 107/12),
банкама које нису
пристале на смањење
каматне стопе, и то:
Amsterdam Trade Bank
Netherlands, Deutsche
Bank AG London и
UniCredit Bank Srbija a.d.
Београд, до 31. јануара
2017. године.”
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214.

Закључак
05 Број: 018-12199/2016
од 23. децембра 2016.
године

Члан 9. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних уговора
(„Службени гласник
РС”, број 32/13) и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

215.

Закључак
05 Број: 48-12249/2016
од 23. децембра 2016.
године

216.

Закључак
05 Број: 48-12210/2016
од 23. децембра 2016.
године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

217.

Закључак
05 Број: 48-12368/2016
од 23. децембра 2016.
године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

218.

Закључак
05 Број: 48-12367/2016
од 23. децембра 2016.
године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

Прихвата се Извештај о
преговорима ради
закључења Уговора
између Владе Републике
Србије и Владе Султаната
Оман о избегавању
двоструког опорезивања и
спречавању пореске
евазије у односу на порезе
на доходак и на имовину
(прва рунда преговора)

/

/

Прихвата се текст
Меморандумa о
разумевању између
Министарства финансија
Републике Србије,
Народне банке Србије и
Европске банке за обнову
и развој у вези са
њиховом сарадњом и
акционим планом за
програм подршке
Европске банке за обнову
и развој малим и средњим
предузећима у домаћој
валути
Влада се упознала са
потребом потписивања
Споразума о донацији
(Бр. C35028/6567/27580)
за пројекат: Виши
координациони
консултант – помоћ раду
Радне групе за израду
Стратегије за решавање
проблематичних кредита
у Републици Србији
између Министарства
финансија Републике
Србије и Европске банке
за обнову и развој
Усваја се Нацрт уговора о
изменама и допунама бр.
2 Финансијског уговора
од 23. октобра 2009.
године између Републике
Србије и Европске
инвестиционе банке –
Аутопут Коридор X (Е75)
Усваја се Нацрт уговора о
изменама и допунама бр.
2 Финансијског уговора
од 29. новембра 2010.
године између Републике
Србије и Европске
инвестиционе банке –
Коридор 10 Аутопут (Е80) Фаза 1

/

/

/

/

/

/

/

/
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219.

Закључак
05 Број: 420-12593/2016
од 29. децембра 2016.
године

Члан 9. став 4. Закона о
Националној
корпорацији за
осигурање стамбених
кредита („Службени
гласник РС”, број 55/04)
и члана 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 - УС, 72/12,
7/14 - УС и 44/14)

220.

Закључак
05 Број: 48-12614/2016
од 29. децембра 2016.
године

221.

Закључак
05 Број: 40-12651/2016
од 29. децембра 2016.
године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

222.

Закључак
05 Број: 400-12527/2016
од 29. децембра 2016.
године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14),
а у вези са чланом 83.
став 3. Закона о
буџетском систему
(„Службени глaсник
РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/14, 68/15-др.
закон, 103/15 и 99/16)

Влада је сагласна са
повећањем обима обавеза
које произлазе из
обављања делатности
Националне корпорације
за осигурање стамбених
кредита, за период од 1.
јануара до 31. децембра
2017. године, тако да
номинални износ обавеза
може бити највише до 30
пута већи од износа
капитала Националне
корпорације за осигурање
стамбених кредита
Усваја се Нацрт уговора о
плаћању провизије између
Републике Србије и Fitch
рејтинг агенције

/

/

/

/

Прихвата се Извештај о
плаћеним накнадама на
неповучена средства у
2015. години по основу
пројектних и програмских
зајмова одобрених
Републици Србији од
стране међународних
финансијских
организација и других
страних кредитора као и
по oснову издатих
државних гаранција
Прихвата се
Консолидовани годишњи
извештај за 2015. годину о
стању интерне
финансијске контроле у
јавном сектору у
Републици Србији

/

/

/

/
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223.

Закључак
05 Број: 48-12419/2016
од 29. децембра 2016.
године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

224.

Закључак
05 Број: 48-12799/2016
од 30. децембра 2016.
године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14)

У Закључку Владе 05
Број: 48-5823/2015 од 29.
маја 2015. године, тачка 3.
мења се и гласи:
„3. Овлашћујe се др
Душан Вујовић, министар
финансија, да у име
Владе, као заступника
Републике Србије,
потпише споразум из
тачке 2. овог закључка,
као и његове додатке
(пратећа писма), на
основу којих се реализују
одговарајуће кредитне
транше, а у случају
његове спречености,
додатке (пратећа писма),
на основу којих се
реализују одговарајуће
кредитне транше, могу
потписивати Ненад
Мијаиловић, државни
секретар у Министарству
финансија и Бранко
Дрчелић, вршилац
дужности директора
Управе за јавни дуг –
Министарство
финансија.”
Усваја се Нацрт оквирног
споразума о пружању
услуга за избор саветника
за правно саветовање и
заступање у вези са
трансакцијама са
финансијским дериватима
ради управљања ризиком,
у циљу смањивања или
елиминисања ризика од
промене курса или других
ризика за 2016. и 2017.
годину

/

/

/

/

ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

Ред.
бр.
1.

2.

Назив акта

Правни основ

I
Износ месечне основице доприноса
за обавезно здравствено осигурање
за лица за која се средства за уплату
доприноса обезбеђују у буџету
Републике за 2016 годину

II
Члан 35б став 2. Закона о
доприносима за обавезно социјално
осигурање („Службени гласник РС”,
бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11,
101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14др. закон и 112/15)
Члан 37. став 2. Закона о
доприносима за обавезно социјално
осигурање („Службени гласник РС”,
бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11,
101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 –
др. закон и 112/15)

Износ најниже месечне основице
доприноса за обавезно социјално
осигурање

71

Референтни
документ/НПАА

Број и датум
„Службеног
гласника РС”

III
/

IV
7/16
29. јануар

/

7/16
29. јануар

3.

4.

Износ најниже месечне основице
доприноса за обавезно социјално
осигурање из чл. 25, 26. и 27.
Закона о доприносима за обавезно
социјално осигурање за 2016.
годину
Износ највише годишње основице
доприноса за обавезно социјално
осигурање за 2015. годину

5.

Износ процењене највише годишње
основице доприноса за обавезно
социјално осигурање за 2016.
годину

6.

Правилник о начину и садржају
извештавања о планираним и
извршеним расходима за плате у
буџетима јединица локалне власти у
2016. години
Правилник о допунама Правилника
о облику и садржини пријаве за
евидентирање обвезника ПДВ,
поступку евидентирања и брисања
из евиденције и о облику и
сарджини пореске пријаве ПДВ

7.

8.

9.

Правилник о измени Правилника о
начину и поступку остваривања
пореских ослобођења код ПДВ са
правом на одбитак претходног
пореза
Правилник о измени Правилника о
додели пореског идентификационог
броја правним лицима,
предузетницима и другим
субјектима за чију је регистрацију
надлежна Агенција за привредне
регистре

10.

Правилник о каматним стопама за
које се сматра да су у складу са
принципом «ван дохвата руке» за
2015. и 2016. годину

11.

Усклађени динарски износи
накнада из јединствене тарифе по
којој се наплаћују накнаде за услуге
које врши Управа за трезор

Члан 38. став 2. Закона о
доприносима за обавезно социјално
осигурање („Службени гласник РС”,
бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11,
101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 –
др. закон и 112/15)
Члан 43. став 2. Закона о
доприносима за обавезно социјално
осигурање („Службени гласник РС”,
бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11,
101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 –
др. закон и 112/15)
Члан 67. став 3. Закона о
доприносима за обавезно социјално
осигурање („Службени гласник РС”,
бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11,
101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14др. закон и 112/15)
Члан 35. став 5. Закона о буџету
Републике Србије за 2016. годину
(„Службени гласник РС”, 103/15)

/

7/16
29. јануар

/

7/16
29. јануар

/

7/16
29. јануар

/

9/16
5. фебруар

Члан 41. Закона о порезу на додату
вредност („Службени гласник РС”,
бр. 84/04, 86/04-исправка, 61/05,
61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др. закон,
142/14 и 83/15) и члан 38. став 2.
Закона о пореском поступку и
пореској администрацији
(„Службени гласник РС”, бр. 80/02,
84/02-исправка, 23/03-исправка,
70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др. закон,
62/06-др. закон, 61/07, 108/13, 68/14,
105/14, 91/15-аутентично тумачење и
112/15)
Члан 24. став 6. Закона о порезу на
додату вредност („Службени
гласник РС”, бр. 84/04, 86/04исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13,
68/14-др. закон, 142/14 и 83/15)
Члан 26. став 9. Закона о пореском
поступку и пореској администрацији
(„Службени гласник РС”, бр. 80/02,
84/02 – исправка, 23/03 – исправка,
70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон,
62/06 – др. закон, 61/07, 20/09, 72/09,
53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13,
108/13, 68/14, 105/14, 91/15 и 112/15)
Члан 61. став 3. Закона о порезу на
добит правних лица („Службени
гласник РС”, бр. 25/01, 80/02, 80/02 –
др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11,
119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – др.
закон, 142/14, 91/15 – аутентично
тумачење и 112/15)
Члан 11. став 4. Уредбе о
јединственој тарифи по којој се
наплаћују накнаде за услуге које
врши Управа за трезор („Службени
гласник РС”, бр. 116/13, 80/14 и
12/15)

/

11/16
11. фебруар

/

11/16
11. фебруар

/

11/16
11. фебруар

/

12/16
12. фебруар

/

12/16
12. фебруар
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12.

Правилник о пореској пријави о
обрачунатим доприносима за
обавезно социјално осигурање за
осниваче, односно чланове
привредног друштва

13.

Правилник о начину обрачунавања,
садржини и начину вођења
евиденције, облику и садржини
пореске пријаве пореза на премије
неживотних осигурања

14.

Правилник о начину и поступку
утврђивања дивиденде коју
остварују чланови привредног
друштва у ликвидацији, односно у
стечају

15.

Правилник о изменама Правилника
о пореској пријави за порез по
одбитку

16.

Правилник о изменама и допунама
Правилника о садржају пореске
пријаве за обрачун пореза на добит
по одбитку на приходе и накнаде
које остварују нерезидентна и
резидентна правна лица

17.

Правилник о изменама и допунама
Правилника о садржају пореске
пријаве за обрачун пореза на добит
по решењу на приходе које по
основу капиталних добитака и по
основу закупа и подзакупа
непокретности и покретних ствари
остварује нерезидентно правно лице

Члан 38. став 2. Закона о пореском
поступку и пореској администрацији
(„Службени гласник РС”, бр. 80/02,
84/02 – исправка, 23/03 – исправка,
70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон,
62/06 – др. закон, 61/07, 20/09, 72/09
– др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 –
исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14,
105/14 и 112/15)
Члан 9. Закона о порезу на премије
неживотних осигурања („Службени
гласник РС”, бр. 135/04 и 68/14 – др.
закон) и члан 38. став 2. Закона о
пореском поступку и пореској
администрацији („Службени гласник
РС”, бр. 80/02, 84/02 – исправка,
23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05,
85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон,
61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 53/10,
101/11, 2/12 – исправка, 93/12, 47/13,
108/13, 68/14, 105/14, 91/15 –
аутентично тумачење и 112/15)
Члан 35. став 3. Закона о порезу на
добит правних лица („Службени
гласник РС”, бр. 25/01, 80/02, 80/02 –
др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11,
119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – др.
закон, 142/14, 91/15 – аутентично
тумачење и 112/15)
Члан 41. став 12. Закона о пореском
поступку и пореској администрацији
(„Службени гласник РС”, бр. 80/02,
84/02 – исправка, 23/03 – исправка,
70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон,
62/06 – др. закон, 61/07, 20/09, 72/09
– др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 –
исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14,
105/14 и 112/15)
Члан 38. став 2. Закона о пореском
поступку и пореској администрацији
(„Службени гласник РС”, бр. 80/02,
84/02 – исправка, 23/03 – исправка,
70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон,
62/06 – др. закон, 61/07, 20/09, 72/09
– др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 –
исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14,
105/14 и 112/15) и члан 40. став 14.
Закона о порезу на добит правних
лица („Службени гласник РС”, бр.
25/01, 80/02 – др. закон, 80/02, 43/03,
84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13,
108/13, 68/14 – др. закон, 142/14,
91/15 и 112/15)
Члан 40. став 10. Закона о порезу на
добит правних лица ("Службени
гласник РС", бр. 25/01, 80/02 - др.
закон, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10,
101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 –
др. закон, 142/14, 91/15-аутентично
тумачење и 112/15)
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/

14/16
22. фебруар

/

14/16
22. фебруар

/

14/16
22. фебруар

/

14/16
22. фебруар

/

14/16
22. фебруар

/

14/16
22. фебруар

18.

Правилник о пореској пријави о
обрачунатом порезу
самоопорезивањем и припадајућим
доприносима на зараду, односно
другу врсту прихода од стране
физичког лица као пореског
обвезника

19.

Правилник о стандардном
класификационом оквиру и
Контном плану за буџетски систем

20.

Правилник о условима и начину
вођења рачуна за уплату јавних
прихода и распоред средстава са
тих рачуна

21.

Правилник о стручном
оспособљавању и усавршавању у
Министарству финансија - Пореска
управа

22.

Правилник о условима, начину и
обезбеђењу плаћања накнаде за
претварање права коришћења у
право својине на грађевинском
земљишту у јавној својини
Републике Србије
Правилник о изменама и допунама
Правилника о Плану подрачуна
консолидованог рачуна трезора

23.

24.

25.

Правилник о измени Правилника о
начину утврђивања и евидентирања
корисника јавних средстава и о
условима и начину за отварање и
укидање подрачуна код Управе за
трезор
Правилник о поступању Пореске
управе и пореског обвезника у
поступку одлагања плаћања
дугованог пореза на рате

Члан 38. став 2. Закона о пореском
поступку и пореској администрацији
(„Службени гласник РС”, бр. 80/02,
84/02 – исправка, 23/03 – исправка,
70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон,
62/06 – др. закон, 61/07, 20/09, 72/09
– др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 –
исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14,
105/14, 91/15 и 112/15)
Члан 29. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 – исправка,
108/13, 142/14, 68/15-др. закон и
103/15)
Члан 49. став 2. и члан 96. Закона о
буџетском систему („Службени
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 –
исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.
Закон и 103/15)
Члан 167. став 4. тачка 3) Закона о
пореском поступку и пореској
администрацији („Службени гласник
РС”, бр. 80/02, 84/02 – исправка,
23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05,
85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон,
61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 53/10,
101/11, 2/12 – исправка, 93/12, 47/13,
108/13, 68/14, 105/14 – аутентично
тумачење и 112/15)
Члан 16. став 3. Закона о претварању
права коришћења у право својине на
грађевинском земљишту уз накнаду
(„Службени гласник РС“, бр. 64/15)

/

15/16
25. фебруар

/

16/16
26. фебруар

/

16/16
26. фебруар

/

17/16
29. фебруар

/

17/16
29. фебруар

Члан 96. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13,
142/14, 68/15 - др. закон, 103/15)
Члан 8. став 2. и члан 96. Закона о
буџетском систему („Службени
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр.,
108/13, 142/14, 68/15 - др. закон и
103/15)
Члан 12. став 2. Закона о изменама и
допунама Закона о пореском
поступку и пореској администрацији
(„Службени гласник РС”, број
15/16) и члан 17. став 4. и члана 24.
Закона о Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС и 44/14)

/

24/16
8. март

/

24/16
8. март

/

28/16
15. март
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26.

Правилник о изменама и допунама
Правилника о обрасцима пореских
пријава за утврђивање пореза на
доходак грађана који се плаћа по
решењу

27.

Правилник о изменама и допунама
Правилника о облику, садржини,
начину подношења и попуњавања
декларација и других образаца у
царинском поступку
Правилник о изменама и допуни
Правилника о одређивању
царинских органа за царињење
одређених врста робе или
спровођење одређених поступака
Правилник о измени Правилника о
одређивању царинских органа за
царињење одређених врста робе или
спровођење одређених поступака
Износ најниже месечне основице
доприноса за обавезно социјално
осигурање

28.

29.

30.

31.

Правилник о изменама Правилника
о стандардном класификационом
оквиру и Контном плану за
буџетски систем

32.

Правилник о изменама и допунама
Правилника о условима и начину
вођења рачуна за уплату јавних
прихода и распоред средстава са
тих рачуна

33.

Правилник о начину и поступку
вршења надзора над спровођењем
Закона о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама између привредних
субјеката

34.

Правилник о измени и допуни
Правилника о одређивању
царинских органа за царињење
одређених врста робе или
спровођење одређенх поступака
Износ најниже месечне основице
доприноса за обавезно социјално
осигурање

35.

Члан 38. став 2. Закона о пореском
поступку и пореској администрацији
(„Службени гласник РС”, бр. 80/02,
84/02 – исправка, 23/03 – исправка,
70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон,
62/06 – др. закон, 61/07, 20/09, 72/09
– др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 –
исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14,
105/14 – аутентично тумачење и
112/15)
Члан 87. став 2. Царинског закона
(„Службени гласник РС“, бр. 18/10,
111/12, 29/15, 108/16)

/

28/16
15. март

/

33/16
1. април

Члан 85. Царинског закона
(„Службени гласник РС“, бр. 18/10,
111/12, 29/15, 108/16)

/

36/16
8. април

Члан 85. Царинског закона
(„Службени гласник РС“, бр. 18/10,
111/12, 29/15, 108/16)

/

44/16
29. април

Члан 37. став 2. Закона о
доприносима за обавезно социјално
осигурање („Службени гласник РС”,
бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11,
101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 –
др. закон и 112/15)
Члан 29. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 – исправка,
108/13, 142/14, 68/15-др. закон и
103/15)
Члан 49. став 2. и члан 96. Закона о
буџетском систему („Службени
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 –
исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.
закон, 103/15)
Члан 9. став 2. Закона о роковима
измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама
(„Службени гласник РС”, бр. 119/12
и 68/15) и члана 17. став 4. и члана
24. Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12
– УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14)
Члан 85. Царинског закона
(„Службени гласник РС“, бр. 18/10,
111/12, 29/15, 108/16)

/

44/16
29. април

/

49/16
31. мај

/

49/16
31. мај

/

54/16
10. јун

/

59/16
28. јун

Члан 37. став 2. Закона о
доприносима за обавезно социјално
осигурање („Службени гласник РС”,
бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11,
101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 –
др. закон и 112/15)

/

65/16
28. јул
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36.

37.

38.

Правилник о допуни Правилника о
облику садржини и начину
подношења и попуњавања
дeкларација и других образаца у
царинском поступку
Правилник о изменама и допунама
Правилника о облику, садржини,
начину подношења и попуњавања
декларација и других образаца у
царинском поступку
Правилник о облику, садржини и
начину вођења евиденције о ПДВ и
о облику и садржини прегледа
обрачуна ПДВ

39.

Правилник о начину и поступку
достављања и садржини
обавештења Пореске управе о
отпочињању, односно окончању
пореске контроле

40.

Правилник о начину и поступку
достављања података Пореској
управи од стране јединице локалне
самоуправе

41.

Правилник о изгледу службеног
одела инспектора пореске полиције

42.

Правилник o изменама и допунама
Правилника о систему извршења
буџета Републике Србије

43.

Износ најниже месечне основице
доприноса за обавезно социјално
осигурање

44.

Правилник о допуни Правилника о
одређивању царинских органа за
царињење одређених врста робе или
спровођење одређених поступака
95/16

Члан 87. став 2. Царинског закона
(„Службени гласник РС“, бр. 18/10,
111/12, 29/15, 108/16)

/

73/16
31. август

Члан 87. став 2. Царинског закона
(„Службени гласник РС“, бр. 18/10,
111/12, 29/15, 108/16)

/

79/16
23. септембар

На основу члана 46. став 2. Закона о
порезу на додату вредност
(„Службени гласник РС”, бр. 84/04,
86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13,
68/14-др. закон, 142/14 и 83/15)
Члан 29. став 10. Закона о пореском
поступку и пореској администрацији
(„Службени гласник РС”, бр. 80/02,
84/02-исправка, 23/03-исправка,
70/03, 55/04, 61/05, 85/05- др. закон,
62/06-др. закон, 61/07, 20/09, 72/09др. закон, 53/10, 101/11, 2/12исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14,
105/14, 91/15-аутентично тумачење,
112/15 и 15/16)
Члан 159. Закона о пореском
поступку и пореској администрацији
(„Службени гласник РС”, бр. 80/02,
84/02-исправка, 23/03-исправка,
70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др. закон,
62/06-др. закон, 61/07, 20/09, 72/09др. закон, 53/10, 101/11, 2/12исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14,
105/14, 91/15-аутентично тумачење,
112/15 и 15/16)
Члан 162. став 5. Закона о пореском
поступку и пореској администрацији
(„Службени гласник РС”, бр. 80/02,
84/02-исправка, 23/03-исправка,
70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др. закон,
62/06-др. закон, 61/07, 20/09, 72/09др. закон, 53/10, 101/11, 2/12исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14,
105/14, 91/15-аутентично тумачење,
112/15 и 15/16)
Члан 53. став 4, члан 58. став 3. и
члан 96. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - испрaвка, 108/13, 142/14,
68/15 - др. закон и 103/15)
Члан 37. став 2. Закона о
доприносима за обавезно социјално
осигурање („Службени гласник РС”,
бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11,
101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14др. закон и 112/15)
Члан 85. Царинског закона
(„Службени гласник РС“, бр. 18/10,
111/12, 29/15, 108/16)

/

80/16
30. септембар

/

80/16
30. септембар

/

80/16
30. септембар

/

81/16
5. октобар

/

88/16
28. октобар

/

88/16
28. октобар

/

95/16
30. новембар
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45.

Правилник о измени Правилника о
додели пореског идентификационог
броја правним лицима,
предузетницима и другим
субјектима за чију је регистрацију
надлежна Агенција за привредне
регистре

46.

Правилник о пореској пријави за
утврђивање пореза и доприноса за
обавезно социјално осигурање
самоопорузивањем на приходе од
самосталних делатности

47.

Правилник о изменама и допунама
Правилника о садржају пореског
биланса и другим питањима од
значаја на начин утврђивања пореза
на добит правних лица

48.

Правилник о изменама Правилника
о садржају пореске пријаве за
обрачун пореза на добит правних
лица

Члан 26. став 9. Закона о пореском
поступку и пореској администрацији
(„Службени гласник РС”, бр. 80/02,
84/02-исправка, 23/03-исправка,
70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др. закон,
62/06-др. закон, 61/07, 20/09, 72/09,
53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13,
108/13, 68/14, 105/14, 91/15, 112/15 и
15/16)
Члан 38. став 2. Закона о пореском
поступку и пореској администрацији
(„Службени гласник РС”, бр. 80/02,
84/02-исправка, 23/03-исправка,
70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др. закон,
62/06-др. закон, 61/07, 20/09, 72/09др. закон, 53/10, 101/11, 2/12исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14,
105/14, 91/15-аутентично тумачење,
112/15 и 15/16)
Члан 25. став 3, члана 25а став 3,
члана 50е став 1, члана 50ж, члана
54, члана 56. став 5, члана 61а, члана
62. став 4. и члана 63. став 9. Закона
о порезу на добит правних лица
(„Службени гласник РС”, бр. 25/01,
80/02, 80/02-др. закон, 43/03, 84/04,
18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13,
68/14-др. закон, 142/14, 91/15аутентично тумачење и 112/15)
Члан 38. став 2. Закона о пореском
поступку и пореској администрацији
(„Службени гласник РС”, бр. 80/02,
84/02-исправка, 23/03-исправка,
70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др. закон,
62/06-др. закон, 61/07, 20/09, 72/09др. закон, 53/10, 101/11, 2/12исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14
- др. закон, 142/14, 91/15-аутентично
тумачење и 112/15) и члана 63. став
9. Закона о порезу на добит правних
лица („Службени гласник РС”, бр.
25/01, 80/02, 80/02-др. закон, 43/03,
84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13,

/

100/16
13. децембар

/

101/16
16. децембар

/

101/16
16. децембар

/

101/16
16. децембар

/

101/16
16. децембар

/

101/16
16. децембар

108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 91/15аутентично тумачење и 112/15)

49.

Правилник о изменама и допунама
Правилника о начину обрачунавања
и плаћања акцизе, врсти, садржини
и начину вођења евиденција,
достављања података и подношења
пореске пријаве

50.

Правилник о изменама и допунама
Правилника о начину и поступку
обрачунавања и плаћања акцизе на
електричну енергију за крајњу
потрошњу

Члан 34. Закона о акцизама
(„Службени гласник РС”, бр. 22/01,
73/01, 80/02, 80/02-др. закон, 43/03,
72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05,
101/05-др. закон, 61/07, 5/09, 31/09,
101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12,
47/13, 68/14-др. закон, 142/14, 55/15
и 103/15)
Члан 40н Закона о акцизама
(„Службени гласник РС”, бр. 22/01,
73/01, 80/02, 80/02-др. закон, 43/03,
72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05,
101/05-др. закон, 61/07, 5/09, 31/09,
101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12,
47/13, 68/14-др. закон, 142/14, 55/15
и 103/15)
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51.

52.

53.

Правилник о изменама Правилника
о ближим условима, начину и
поступку за остваривање права на
рефакцију плаћене акцизе на
деривате нафте и биотечности из
члана 9. став 1. тач. 3,4,5,6 и 7
Закона о акцизама, који се користе
као енергетска горива у производњи
електричне и топлотне енергије или
у индустријске сврхе
Правилник о изменама и допунама
Правилника о условима и начину
јавног објављивања финансијских
извештаја и вођењу Регистра
финансијских извештаја
Правилник о Списку корисника
јавних средстава

54.

Правилник о изменама и допунама
Правилника о условима и начину
вођења рачуна за уплату јавних
прихода и распоред средстава са
тих рачуна

55.

Правилник о изменама и допунама
Правилника о стандардном
класификационом оквиру и
Контном плану за буџетски систем

56.

Правилник о изменама Правилника
о облику, садржини и начину
вођења евиденције о ПДВ и о
облику и садржини прегледа
обрачуна ПДВ

57.

Правилник о изменама и допунама
Правилника о утврђивању добара и
услуга чији се промет опорезује по
посебној стопи ПДВ

Члан 39б став 4. Закона о акцизама
("Службени гласник РС", бр. 22/01,
73/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 43/03,
72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05,
101/05 - др. закон, 61/07, 5/09, 31/09,
101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12,
47/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 55/15
и 103/15)

/

101/16
16. децембар

Члан 39. Закона о рачуноводству
(„Службени гласник РС”, број:
62/13)

/

101/16
16. децембар

Члана 8. став 1. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13,
142/14, 68/15 - др. закон, 103/15 и
99/16)
Члан 49. став 2. и члан 96. Закона о
буџетском систему („Службени
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 –
исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.
закон, 103/15 и 99/16)
Члан 29. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 – исправка,
108/13, 142/14, 68/15-др. закон,
103/15 и 99/16)
На основу члана 46. став 2. Закона о
порезу на додату вредност
(„Службени гласник РС”, бр. 84/04,
86/04-исправка, 61/05, 61/07, 93/12,
108/13, 68/14-др. закон, 142/14,
83/15 и 108/16)
На основу члана 23. став 3. Закона о
порезу на додату вредност
(„Службени гласник РС”, бр. 84/04,
86/04-исправка, 61/05, 61/07, 93/12,
108/13, 68/14-др. закон, 142/14, 83/15
и 108/16)

/

107/16
29. децембар

/

107/16
29. децембар

/

107/16
29. децембар

/

109/16
30. децембар

/

109/16
30. децембар
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